
  نام کتاب: نافه تبيين. سيرى در مکاتيب حضرت  عبدالبهاء
  ۴ -۳-۲-۱مجلدات 

 
 

  ماءاهلل و صفات خدا در معارف امر بهائىسبانضمام تعلقه ا
  ادق عرفانيانصتأليف: 

 
 

 
 
 

 
 
 

NÁFIH-Í-TABYEEN 
 
AN INTRODUCTION TO THE STUDY OF 
Makátib-í-’Abdu’l-Bahá 
Volumes: 1, 2, 3 and 4 
 © Sadegh Erfanian 
154 B.E. – 2008A.D. 
ISBN 078-3-00-024176-5 

 
 
 
 

 



 
 

 

  بانگ بانگ ميثاقست
  )۲۲۴مکاتيب عبدالبهاء جلد اول صفحه (

  ك من اعلى الخلقاّن الّذين وفوا بميثاق اهلل اولئ
  لدى الحّق المتعال
  )۲۶۳(مجموعه الواح اشراقات صفحه 

َماء  ْبَواَب السْنَهِمرٍ َفَفَتْحَنا اِبَماء م  

 )۱۱/۵۴(سوره القمر آيه 

  ادع النّاس الى اهللِ و طهرهم 
  بماء المزن االلهامى المنجسم المنهمر من الّسماء

  )۱۰۸(مکاتيب عبدالبهاء جلد اول صفحه 

  تقديم به احّبآى الهى

  عالم نقاط  که َعلَِم ميثاق را در اقصىٰ 

  مرتفع نموده اند



 
 
 

  ِعْطِر َقۭميصِ  اْسَتْعَطَر ُکل ِعْطٍر ِمنْ ٰهٰذا َيْوٌم ۭفيِه «
  »الۭذى َتَضوَع َعْرفُُه َبْيَن اْلٰعالَۭمينَ 

  )لوح عيد اعظم رضوان(

  
   انّما تعمر القلوب باللّسان کما تعمر﴿

  البيوت و الّديار باليد و اسباب اخر
  سببًا من عندناتمّسکوا به ئقد قّدرنا لکّل ش

  ﴾الخبير  و توّکلوا على الحکيم
  ۱۶۰کتاب مستطاب اقدس بند   

  
  من البيان فاسئلوا اهلل رّبکم و رّب  ما ال عرفتموه﴿

  لکم ما نزّل اّنه لو يشآء يبيّن *ابآئکم االّولين 
  العلم ىکلماته من لئال  فيه و ما ستر فى بحر

  لهو المهيمن على االسمآء و الحکمة اّنه
  ﴾المهيمن القّيوم ه اّال هوال الٰ 

  )۱۸۰مستطاب اقدس بند کتاب (
   



  ١ص 
  فهرست مطالب

  صفحه                موضوع
  هواهلل تعالٰى شأنه العظمة و االقتدار. در  حمد و ثناى
  ۲۶    موالى حنون "سرکار آقا" حضرت "سراهلل االعظم"

  ۲۷            مقصد از تاليف نافه تبيين
  ۲۸          روش تحرير و تحقيق در نافه تبيين
  ۲۹       نام کتاب  مالحظات عمومى در مکاتيب .

  ۳۱        مخاطب . مخاطبين  - اّول نافه 
  ۳۲                مقدمه

  با ذکر اسم مؤمنين و احباى الهي افراد نوع اول  خطاب به
  ۳۳         و اعطاى لقب يا وصف اسم مخاطب 

  جمعى خطاب به مؤمنين  بصورت خطاب فردى و  يا دسته  نوع دوم
 ۳۳          که در خطاب  ثبوت در ميثاق

 و رضايت خاطر مبارک نيز  بيان شده است .  مخاطبين عنوان گرديده
 ۳۳    ىدسته جمعي به مؤمنين و احباى الهخطاب   سّومنوع 
   ٣٣    خطاب به اماء الرّحٰمن بصورتهاى خطاب فردى  چهارم نوع

    و يا دسته جمعى
  ۳۳    پنجم خطاب به نونهاالن بهائىنوع 

  ۳۳    نوع ششم خطاب به محفل روحانى
  ۳۳  وع هفتم  خطاب به مبلغين امراهلل و ناشرين نفحات اهللن
  ٣٤    مخاطب با ذکر اسمبه افراد غير مؤمنين خطاب نوع هشتم  
  و اعطاى لقب  يا در وصف مخاطب و مخاطبين 

  ٣٤    نوع نهم خطاب به افراد غير مؤمن که با احترام خاصى



  مخاطب گشته اند ، با ذکر اسم و اعطاى لقب 
   خطاب به انجمن هاى بين المللى در اروپا و امريکانوع دهم  

  ۳۴  
  ٣٤    صدر الصدور اولين معلم درس تبليغ.نوع يازدهم خطاب به حضرت 

  حضرت معلم رحمانى
  ۳۵          مالحظات عناوين مخاطبين مکاتيب

  ۳۵          عناوين و مطلع الواح صادره در مکاتيب
  ۳۵        عناوين و مطلع الواح صادره در مکاتيب جلد اول
  ۳۶        عناوين و مطلع الواح صادره در مکاتيب جلد دوم

  ۳۷        عناوين و مطلع الواح صادره در مکاتيب جلد سوم 
          عناوين و مطلع الواح صادره در مکاتيب جلد چهارم

  ۳۹                مآخذ و منابع
 ۴۰ اصطالح. اصطالحات لغت. لغات. لفظ. الفاظ  - دوم نافه

  ٤١    لغات و الفاظ در کتب الهىمقدمه . فصل اّول معانى و مقصود از 
  و معارف امر مبارك

  پيغمبران را از کتب و صحف مقصود معانى است
  ٤٢    اصطالحات مشترک مکاتيب در مبادى. فصل دّوم الفاظ . لغات .

 اصول و توحيد
  ۵۴                     حجاب. غطاء . نقاب. قناع.  برقع. کشف غطاء. کشف  نقاب

  ۶۵           فصل سوم الفاظ شرعى در مکاتيب
  ۶۷    فصل چهارم الفاظ و اصطالحات فلسفى و منطق  در  مکاتيب

  ۶۷    فصل پنجم منتخباتى از الفاظ و اصطالحات عمومى در مکاتيب
  ۶۸    منتخباتى از الفاظ و اصطالحات عمومى در مکاتيب جلد اول

   



  ٢ص 
  صفحه                موضوع

   ۸۰  منتخباتى از الفاظ و اصطالحات عمومى در مکاتيب جلد دوم 
  ۸۶  منتخباتى از الفاظ و اصطالحات عمومى در مکاتيب جلد سوم

  ۹۲  منتخباتى از الفاظ و اصطالحات عمومى در مکاتيب جلد چهارم 
  ۹۵              مآخذ و منابع

  ۱۰۰        مبادى روحانى و اصول  - سّوم نافۀ
   ١٠١    – اصول  -اصل  -مبحث الفاظ : مبادى روحانى  فصل اول

    اعتقاد -عقايد  -عقيده  -معتقدات  -عقد  -مبادى 
  ۱۰۲   فصل دوم توحيد و الوهيّت . معرفت مظهر  ظهور

  ۱۰۲        ال اله اّال اهلل کلمه توحيدمطلب اول : 
  ١٠٣    ليا و الفريدة الوحيدة الغرّآءمطلب دوم : کلمة التّامة الع

  ممتنع الحصول است فت ذات بارى معرمطلب سّوم : 
  ۱۰۴      براى خدا اّول و آخرى نيست مطلب چهارم:
  ١٠٤    .حقيقت الوهيّت .وجود الوهيّت  :الوهيّت  مطلب پنجم : 

  ذات خدا مجهول النعت است و در عقول و افکار نگنجد
   ١٠٥      مأخذ (نمونه اى) از آيات نزولى جمال اقدس ايهىٰ 

  ط با  تبيينات حضرت عبدالبهاء جّل ثنائهدر ارتبا
  ١٠٥    مطلب ششم: تبيين حضرت ولى امراهلل  جّل سلطانه:

  خداى متعال فرد است و همتا ندارد ، ازلى و ابدى است
  ۱۰۵    مطلب هفتم: اسماءاهلل و صفات خدا در الواح مبارکه

  ١٠٦    مطلب هشتم: يفعل ما يشاء، ذات اقدس الهى است و
    کمال او نيز يفعل ما يشاء اندمظاهر جمال و 

  ١٠٧    . . عصمت مرکز ميثاق فصل سّوم عصمت مظاهر مقّدسه



  . عصمت بيت العدل اعظم عصمت ولى امراهلل
و  عصمت در کتب لغت و کالم و الواح نزولى و لوح مقّدس اشراقات

۱۱۱ – ۱۰۷  
   ١١١      عصمت در معارف اديان سلف و وجوه مشترک

  ارف امر بهائىتحقيق تطبيقى آن در مع
  فصل چهارم تبيين مقام و ارتباط حضرت بهاءاهلل جّل جالله و

  ١١٣  
  وحدت حقيقى حضرت بهاءاهلل جّل جالله. حضرت رّب اعلٰى جّل ذکره

    تعدد بحسب ظاهر باز حقيقت واحده بودند -  و حضرت رّب اعلٰى جّل ذکره
  ١١٤    فصل پنجم مظاهرمقّدسه را دو مقام است مقام توحيد

  مآخذ در آيات نزولى -مقام تحديدو 
  ۱۱۴        فصل ششم تبيين مقام حضرت عبدالبهاء

  ۱۱٦  فصل هفتم کتاب مستطاب اقدس ناسخ جميع صحائف  و کتب
   ١١٦  مبدأ واحد است و بر اين اساس  - فصل هشتم وحدت اديان الهى

  وحدت در اديان است
  ١١٦        فصل نهم ايمان . ايقان . خلق جديد . 

  اعمال از ثمرات ايمان است و اقرار  به وحدانيت الهيّه افعال و 
  کافى نيست

  ۱۱٦          فصل دهم روح . نفس ناطقه
   ١١٦      عالم بعد از صعود . نعيم . جنّت.فصل يازدهم 

  جحيم . نار . عذاب نار
  . "نار احتجاب از رّب االرباب". "جنت عرفان حق است"

  ١١٦  
  فوز و فالح . مکافات 



  ۱۱۸              مآخذ و منابع
  ١١٩  ىتبييناتى که ارتباط مستقيم با مسائل شريعت  - چهارم نافه

  و احکام شرع دارد
.مقدمه . تبيين معنى ربح غير  جائز . شرب دخان کراهت تنزهى دارد

  ١٢٠  
  ۱۲۰              دفن امواتتبيين 

  ١٢٠      تبيين منهيات از محرمات ، افيون مورث جنون .
  ۱۲۰        بيت العدل راجع است   احکامى که به

  ۱۲۰    . ازدواج با جنس بعيد ر است يتغياساس آئين بهائى ال 
  ۱۲۱          زنا . طالق .  مآخذ و منابع

  صفحه                موضوع
  ٣ص 
  ۱۲۲       نوع بيان  - مجپن نافه

   ١٢٣      حمد و ثناى حضرت بارى .  نوع اّولمقدمه . 
  جمال اقدس ابهى. حضرت رّب اعلىٰ 

  ١٢٥  ذات اقدس الهى . مخاطبالواح مبارکه مطلعانواع  دوم نوع 
  . حضرت رّب اعلى جّل ذکره جمال قدم جّل جالله

  ١٢٥    عظيم است که ىامر بدرجه ئ. م  در عظمت امراهلل سونوع 
  در سبيل حق ذلّت سبب عزّتست

    محسوسات هنوع چهارم  تشبيهات مسائل روحانى ب
  ۱۲۵  
  ۱۲۵            پنجم  تحيت و ثناء نوع 

  ۱۲۵          نوع ششم  در مراتب عبوديّت



  در  مراتب عطوفت و  مهربانى حضرت عبدالبهاء بهنوع هفتم 
  ١٢٦  

  مؤمنين و ثابتين در عهد و راسخين در امر
  ١٢٦      تمسک بصريح بيانپرهيز از تأويل و نوع هشتم  

  حضرت عبدالبهاء و عدم جواز تأويل بيانات مبارکه
  ۱۲۶    ظهور در اديان قبل و امر بهائى نوع نهم  مقصود و موضوع

  ١٢٦    نوع دهم  اوامر و دستورات مبارکه در مطالعه و فراگيرى
    . لوح کلمات فردوسيهاشراقات لوحتعاليم امر در 

  بشارات حولتجليّات.  لوح طرازات.لوح 
  ١٢٥        نوع يازدهم  مقصد اصلي امر بهائى ايجاد

  وحدت عالم انساني است  
  ١٢٧    امتحان از سنت هاى - امتحانات الهّيهنوع دوازدهم  

  خداى رحيم است 
    ١٢٧     نهايت تعلّققلب عبدالبهاء .نوع سيزدهم  شهداى امراهلل 

  نهايت تعلّق ببازماندگان شهداء دارد
  ١٢٧    قلب عبدالبهاء بفرح و سرور  - اتحاد و اتفاق  نوع چهاردهم

  وجود داشته باشدوحدت يد مگر اينکه در ميان احباء الهى نمى آ
  ۱۲۸        نوع پانزدهم پرهيز از اختالف و منازعه 

  ۱۲۸  نوع شانزدهم  صلح. اساس صلح عمومى اتحاد عقول و افکار است
  ۱۲۸  اوامر مبارکه در تأسيس مؤسساتى که براى استقرار صلح الزم است

  ۱۲۸          نوع هفدهم  تبرّعات . اعانات
  ١٢٩    تن ملوك و امراءاحبّا مجاز به ذّم و بد گف  هجدهمنوع 

  در حال حيات نيستند 
  ١٢٩      .ذکر بعضى از حادثات در تاريخنوع نوزدهم 



  حوادث و اتفاقات تاريخ امر
  ١٢٩    احتجاب بعضى از مؤمنين از امراهلل و علّت آنم نوع بيست

  منبعث از اعمال و اخالق است
    ١٢٩        م  انواع تحيّت و تحيّاتيکّ نوع بيست و 
  ۱۲۹  تشويق و ترغيب نسوان و دعا براى ترقى آنان   دوم نوع بيست و
  م  تشکيل جمعيّت در ميان احبّا بايد در امرىسوّ نوع بيست و 

  ١٢٩  
  و پرهيز از تشکيل جمعيتهاى خصوصى مخصوص باشد

  
  ١٣٠      .طرق استکمال نفس انسانى  چهارم نوع بيست و

   . فقر . فنا تا توانى بخود مشغول شو
  ١٣٠  آيات انفسيه سياحت روحانى. اشتغال نفس به فسحت حقيقى .

  انقطاع و تحصيل معارف حصول استکمال نفس منوط به
  . آداب رياضت منسوخ است الهى است

  ١٣٠  در معاش و خرج و دخل و  -صرف . دخل   پنجم نوع بيست و 
  اقتصاد در زندگى مخارج جنگ و حرب از صرف نفوس و اموال

   بدست مى آيد و مقبول نيست
  ١٣٠  در ارزش انسان و اهّميّت انسان در عالم خلقت  ششم نوع بيست و 
  ١٣٠    در اينکه نوع انسانى قديم است و   فتمنوع بيست و ه

  رّد عقايد و افکار تبديل انواع
  ٤ص 

  صفحه                موضوع
 در شرافت و موهبت زيارت ارض اقدس  مهشت نوع بيست و 

 ۱۳۱ 



  ١٣١  دهقان الهى "دهقان الهى يک تخم افشاند و بيست و نهمنوع 
  خرمنها تشکيل نمايد

  ۱۳۱   م  در آداب معاشرت .  مدارا با مردمانوع سى 
  م در آداب معاشرت. مهربانى بجميع ذى روح.يکنوع سى و 

  ١٣١  
  شرط مقرّب گرديدنو روش و سلوك انسان 

    م پيش بينى وقوعات جنگ و تغيير در دوّ نوع سى و 
  ١٣١  

   حکومتهاى وقت در دورۀ حيات مظهر امراهلل
  م  ميزان ترجمۀ آيات و الواح مبارکه بلسان عربىسوّ نوع سى و 

  ١٣٢  
  سبک  و تبعيت از بيان مبارك در ترجمه الواح الهى

  در الواح اشراقات و بشارات و و بالغت فصاحت
  کلمات فردوسيه و تجليات و طرازات 

  ۱۳۲   قّسم ها و سوگندهاى در الواح چهارم نوع سى و 
  م روزنامه و نشريات و مندرجات آنهاپنجنوع سى و 

  نوع تحرير و کالم در نشريات بهائى
  ١٣٣        .(اوهامات) اصابت عين م ششنوع سى و 

  چشم زدن . شور چشمى
  ١٣٣    تم سبيل الهى داراى زحمت و مشقت و فنوع سى و ه

  .مصائب احبّاى الهى در سبيل امراهللتحّمل باليا و   صدمه و بال است
  از مسجونيّت و تحّمل باليا جمال مبارك باليا و رزاياى وارده به

  محزون مگرديد . بال در سبيل الهى از سنتهاى خداست
  ۱۳۴ وارده در طول حيات حضرت عبدالبهاء م  مصائبهشتنوع سى و 



  ۱۳۴ عصر . قرن . دور . کور . عصر نورانى . عصر ربّانى  نهم نوع سى و
  ۱۳۴    اهّميّت و اشرفيّت و اعظّمّيت عصر بهائى

  ۱۳۴   اين عصر نظير بحر است و ساير اعصار بمثابۀ نهر
  ١٣٥        قرن انوار . اين قرن انوار عالمى ديگر  

  و قّوتى ديگر و نورانيّتى ديگر دارد
      .مزيّت تعاليم الهى در امر بهائى  منوع چهل

  ١٣٥  
            تعاليم اين امر روح اين عصر است

  ١٣٥  م  اعمال انسان بايد مطابق احکام الهى باشد.يکنوع چهل و 
  "اعمال را تطبيق باحکام الهى فرمائيد"

  ١٣٥        .آهنگ شرق و غرب ّوم دنوع چهل و 
  امروز آهنگ شرق است االعلىٰ  ىّ و يا عل نغمة آفاق  يا بهاء االبهىٰ 

   االعلىٰ  خروش نهنگ يا علىّ  است و  و غرب يا بهاء االبهىٰ 
  ۱۳۵     سنّت . سنّة اهلل  م سوّ نوع چهل و 
  ۱۳۶  م ديدار احّباى الهى سبب سرور استچهارنوع چهل و 
  ۱۳۶      . امر جليل اکبر  م  القاب امر بهائىپنجنوع چهل و 
  ١٣٦    توفيق به اماء الرحمنم در رسيدن تاييد و ششنوع چهل و 

 و نتايج حاصله از آن
  ۱۳۶   تم  احترام پيران توسط جوانان و فنوع چهل و ه

  رعايت جوانان توسط پيران
  ۱۳۶    هم انفاق مال و منال براى تحصيل معارفل و ننوع چه

  ١٣٦    سيرت صلح طلبى و انسان دوستى بهائيان. نوع پنجاهم 
  با وجود آنکه بهائيان شجيعند و دلير  

  ١٣٧  م  علوم قديمه متروک . معارف قديمه متروک.يکّ نوع پنجاه و 



  اصول قديمه پوسيده بکلّى متروک
  ۱۳۷  م  بهائى کليمى . بهائى فرقانى تعبير ابتر استدوّ  نوع پنجاه و 
  ۱۳۷      آب حيات . چشمة آب حيات م سوّ نوع پنجاه و 
  ۱۳۷      م مقصود از ضيافات نوزده روزه چهارنوع پنجاه و 
  ۱۳۷  م محبت اهلل . گلشن محبة اهلل . آتش محبة اهللپنجنوع پنجاه و 

  ٥ص 
  صفحه                موضوع

  ۱۳۸          م  مشرق االذکارششنوع پنجاه و 
  ١٣٨      تم  رؤيا . خواب . خواب کابوسى.فنوع پنجاه و ه

  تعبير خواب . ايرانيان بخواب کابوسى گرفتار
    م در طب و تغذيه و مداواى امراضهشتنوع پنجاه و 

  ۱۳۸  
  ١٣٨  .روحانى و جسمانى م  امراض بر دو قسم است.پنجاه و نهنوع 

  أسباب جسمانى صورى امراض.. قناعت باطعمة بسيطه. مدخل امراض
  امراض باغذيه  ۀمعالج

  ۱۳۸        اندايادى امر اهلل سرج نورانيه  منوع شصت
  ۱۳۹        خير دو جهان م   دريکّ نوع شصت و 

  ١٣٩    ّوم  در ازدواج و نکاح ، عالم خلقت بر دنوع شصت و  
    مبناى زوج بدء شده است

  ۱۳۹           م  کف بينىسوّ نوع شصت و 
  ۱۳۹          م  بهار روحانىچهارنوع شصت و 
  ١٤٠    م  بياناتى که در آن از مصائب و رنجهاپنجنوع شصت و 

    اسيرى و زندان.  و دردهاى مبارک
  ۱۴۰      م در توفيق کسب رضاى الهىششنوع شصت و 



    تم  مزاح در الواحفنوع شصت و ه
  ۱۴۰      م  طوبى لکم ، خوشا بحال شماهشت نوع شصت و

  ۱۴۱  م  طلب عفو و مغفرت براى انسان بعد از صعودشصت و نهنوع 
  ۱۴۱    نوع هفتاد م نعوت و کماالت خطاب به افراد در الواح نازله

   ١٤١    . . رؤساى اديان . علماء هجوم اعداءم  يکنوع هفتاد و 
  آن بر عليه امر اهلل و علت  و نتايج قواى مادى و ادبى و سياسى جهان

  عظمت امر اهلل است
  ۱۴۱  ّوم براى فوز خدمت بامراهلل بايد دعا و طلب تأييد نمودد نوع هفتاد و
  ۱۴۱        م  دو نداى فالح و نجاحسوّ  نوع هفتاد و 
      م  نظافت ظاهره جسمانىچهارنوع هفتاد و 

  ۱۴۱  
  ۱۴۲  م  الحان بديع و آهنگ خوش تاثير در ارواح داردو پنجنوع هفتاد 

  ١٤٢    .ثابۀ روح استم  محبة اهلل   محبة اهلل بمششنوع هفتاد و 
  چون آن روح در اين جسد سريان نمايد و هيکل آفاق مانند جسم ناتوان
  زنده و برازنده و تر و تازه گردد 

  ۱۴۲          "کلمة اهلل" تم فهفتاد و هنوع 
  ۱۴۲    م  دين اهلل ( ارکان )  . دانائى و علم استهشتنوع هفتاد و 
  ۱۴۲  حقيقت واقع موت و حيات حقيقى و مجازىم  نهنوع هفتاد و 

  ۱۴۲        نوع هشتاد م  پيک . قاصد . قاصدين
        م  مشورت در امور يکنوع هشتاد و 

  ۱۴۳  
  ١٤٣    انقالب مشروطيت . احزاب سياسى وّوم  دنوع هشتاد و 

  روش صلح جويانه بهائيان
  ١٤٣    .سّوم  چهار تحيّت: اهلل ابهى . اهلل اعظم نوع هشتاد و



  اهلل اجمل . اهلل اکبر
  ١٤٤      چهارم زيارت و خواندن تعاليم الهى نوع هشتاد و

  ١٤٤      الزمه اش اجراى آن است نه صرف مجرد خواندن
      ر صالت و بهاء و ثناىپنجم  د نوع هشتاد و

  ١٤٤  
  نفوس مقدسه و اصفياءاهلل

  ١٤٤    و ششم در خسران خائنين و ناکثين عهد و ميثاق نوع هشتاد
  ١٤٤    و هفتم اعظمترين ؛ شديد ترين انحرافات: نوع هشتاد

  .نقض ميثاق . ايجاد فساد . اتحاد با اعداى امر
  هتک حرمت امراهللايجاد حزن در قلوب احبّا . توهين به مرکز ميثاق . 

  
  ٦ص 

  صفحه                موضوع
  ۱۴۵  و هشتم عالم با نفحات دو ظهور جديد معّطر گرديد نوع هشتاد
  ۱۴۵      و نهم معالجعه امراض به ادويۀ گياهى نوع هشتاد

 ۱۴۵          نودم حجاب . پرده . قناعنوع 
  ۱۴۶              مآخذ و منابع

 ۱۴۸          تبيينات خاص  - ششم نافه

  ١٤٩      ميثاق راسخ در علم الهى است.مقدمه . مرکز 
  ُکل بايد متابعت مبيّن کنند 

  ۱۴۹  تفسير و تأويل آيات الهى ، حدود مجاز و غير مجاز براى احبّاى الهى
  ١٤٩          .اجازه تفسير . نهى از تأويل

  ١٤٩  در بيان مسائل امر اجازۀ تجاوز از کلمات الهى داده نشده است
  ١٤٩    کتابست بيان نمايندحضرات احبّا بايد آنچه نصوص 



  و بادنى کلمه تجاوز نشود
  ۱۴۹      مقصود از ضيافات نوزده روزه. مقصود از عماء
  ١٤٩  "حرف ثالث"دين حصن حصين است. رمز مصون. سرّ مکنون

  داشته باشيد عاقبت ظاهر خواهد شد"اين را در خاطر  
  ١٥٠    تبيين : چهار گوهر . چهار سو . چهار جو . چهار کو .

  چهار جايگاه . چهار روز 
  ۱۵۰          نشئه اولى . نشئه اخرىالهام . 

  ١٥٠      جنة االسماء. خيانة العظمٰى . يحيٰى االثيم.
  ۱۵۰      اياك ان تحرم نفسك ملك ال يزال بسبب االنزال

  ۱۵۰              مآخذ و منابع
  ١٥١    و نقل آيات . نصوص . بيانات قلم اعلىٰ   - هفتم نافه

  حضرت نقطه اولىٰ 
  ١٥٢    نقل مستقيم قسمتى از بيان مبارك جمال قدم جّل ذکره.

  ۱۵۲       نقل مستقيم و  مضمون بيان قلم اعلىٰ 
  ۱۵۳     نقل مضمون قسمتى از بيانات مبارکه در لوح مقصود

    ۱۵۴      نقل بيانات مبارکه در نهى معاشرت با ناقضان
  ١٥٧    .مضمون آيات جمال قدم و  غير مستقيم مستقيم . نقل نقل

  »الشذا«تشبيه ظهور جديد در احياى عالم به رائحۀ  
  ١٥٩        اتى از قصيده  ساقى از غيب بقا .ابي نقل
  ۱۵۹    و چند لوح ديگرمقصود  لوح . ح اشراقاتلوقسمتى از  نقل

  همج رعاع . نقل قسمتى از لوح خطاب به ذئب .
  ۱٦۰        نقل آيات حضرت نقطه اولٰى جل ذکره

  ۱٦۱              مآخذ و منابع
  ١٦٢      .بشارات وعد . خبر هاى خوش   - مهشت نافه



  ۱٦۲          . خشيةاهلل خوف وعيدانذار . 
  ١٦٣    نصرت ۀوعدبشارت به عطاياى الهى به ظهور اعظم . 

  و آوازۀ امر بهائى و ظفر امراهلل و عالمگير شدن صيت
  ۱٦۳    استقرار وحدت عالم انسانى و وحدت ملل و قبائل ۀوعد

  ١٦٣      "امروز آهنگ شرق و غربآهنگ شرق و غرب  
  ۱٦۳    االعلىٰ  نهنگ عشق يا علىّ  يا بهاءاالبهى است و خروش

  ١٦٣    صالى الهى . بانگ بانگ  ميثاق است . بانگ ميثاق.
  ۱٦۳          ميشود دوران نقض و شدت تمام

  ١٦٤    . مآخذ بشارات وعد و خوف وعيدخبرهاى خوش و نيکو 
  در الواح نزولى جمال اقدس ابهىٰ 

  ١٦٥    نه هائى از الواح نزولى در آيات انذار و  خوف وعيد.نمو
  مأخذ "وعد و  و عيد" در قرآن کريم

  ۱٦۵              مآخذ و منابع
  ٥١٠    رجوع کنيد به تعليقه. اسماء اهلل و صفات خدا  -نافه نهم 

  ١٦٦    .. برهان . احتجاج حكمت.  علوم عقلى  - دهم نافه
  . اقسام ارواحاستدالل 

      تحقيق و  مبانى روش تحقيق مقدمه . روش
  ١٦٧  

  ١٦٨    عقلى و حکمت اديان الهى است.فصل اول منشأ علوم 
  تحقيق .  مأخذ بيان مبارك در الواح نزولى و ساير کتب

  ٧ص 
  صفحه                موضوع

  ١٦٩      .افکار فيلسوفى و تطبيق با افکار ديانتىفصل دّوم  
  نونون و فالسفۀ متفنّ الهيّ  ۀستايش حکما و فالسف



  ١٦٩    علوم عقلى و معارف بهائىکتب الهيات در فصل سّوم  
  وجود . حيات . روح . حرکت . مقصد از روح .الهيات عام 

  ١٦٩  
  وجود . حيات و مراتب آنها

  ١٧٠  واجب الوجوب مباحث الفاظ . ماهيت . وجود. هستى. وجوب.
  . امکان . جوهر . اعراض . حّد . رسم . فصل

  ۱۷۲      و  شروح در الواح مبارکهمراتب وجود . بيانات 
  ۱۷۲    مکن در کتب منطق . مقوالت . جوهرتعريف امکان و م

  ۱۷۳      مقوله حرکت در کتب فلسفه . حرکت جوهريّه
  ١٧٤      جوهرى . عرضى. روحى. - حرکت در عالم امکان

  ۱۷٤      جسمى در مکاتيب . حرکت مالزم وجود است
  ۱۷٤      استعوالم روحانيه منزه از حدود و حصر شؤن و 

  ١٧٦-١٧٤       حد. رسم. فصل . علت . بسيط . مرّکب . ماّده.
  هيوال (َهيُْولَى) . ادراک . اعتبار . االعتبارى. صورت

  ١٧٧    اثبات وجود ذات بارى بدالئل عقليه ثابتفصل چهارم  
    ذات بارى محال است كولى  ادرا

  تحقيق تطبيقى . روشهاى اثبات ذات بارى در معارف بهائى
  ١٧٧-١٨٥  

  معارف يهود . قرآن کريم و در کتب فلسفه و کالم
  ۱۸۵        تبيينات حضرت عبدالبهاء در  حدوث عالم

    فصل پنجم  اقسام ادراکات انسانى . موازين ادراك.
  ١٨٥  

    برهان . استدالل
  ١٨٦    ميزان حقيقي براى فهميدن مسائل الهيه ميزان الهى است



  ١٨٦          تقسيم بندى ميزان در مکاتيب
  ١٨٧    .و انواع آن در مکاتيبهان.  استدالل برفصل ششم  

  استدالل عقلى. استدالل نقلى
    ۱۸٧ حّجت . استدالل . اقسام برهان . قياس . برهان لّمى. برهان انّى

  ١٨٨     نمونه هائى از برهان بروشهاى مختلف در مکاتيب.
  ۱۸۸          برهان در اثبات الوهيت هاقام

  ١٨٩        لزوم تجديد اديان. رهان در اثباتاقامه ب
  ۱۸۹          اقامۀ برهان در علّت تغيير اديان 

  ١٩٠    برهان براى اثبات حقانيت مظاهر مقدسه بر دو قسم است
  برهان عوام و برهان خواص

  ١٩٠      برهان در اثبات حقانيت امر در مکاتيب هاقام
  ۱۹۰            اساستدالل بروش قي

  ١٩٠      ذلت کشيدنبرهان بروش قياس اقترانى. در  اينکه 
  در سبيل امراهلل نهايتًا عزت ابديه است

  ١٩١    در معنى لذت هاى ابدى. لذت هاى فانى فصل هشتم
  م . مشقت . آالم و رفع آنلَ اَ 

  ١٩١        بيانات مبارکه در بارۀ داروين . ولتر و 
  افکار فيلسوفى آندو فيلسوف و دانشمند

  ۱۹۱      مبحث روح انسانى يا نفس ناطقهفصل نهم 
  ١٩١    . دخولجان . حلول . خروج -مبحث الفاظ و لغات 

  ۱۹۱          روح . مجرد . مجردات .  نفس
  ۱۹۱      در  کتب فلسفه و  کالم و در  معارف اديان قبل

  ١٩٢        ماهيّت روح و اينکه از مجرّدات است و
  در آن دخول و خروجى نيست



      سؤال از روح و مراتب و مقامات و اقسام آن
  ۱۹۲  

  ١٩٢        انسانى استعداد صعود و نزول داردنفس 
    ١٩٢          مراتب و درجات نفس انسانى

  ١٩٢    و در آنها تشخص و  ارواح حقائق ثابته اند.  روح مراتب
  ۱۹۲        ميان آنها است هن خاصه و ممتازشؤ

  ١٩٢  روح انسانى . نفس ناطقة "و أما الروح االنسانى هو نفس ناطقة
  المدرکة لحقائق

  ١٩٣  تأثير ارواح مقّدسه بعد از مفارقت از اين عالممقايسه روح و عقل. 
  ۱۹۳          ترقى روح بعد از مفارقت از بدن

  ۱۹۳      تأثير ارواح مقّدسه بعد از مفارقت از اين عالم
  ١٩٣      ت از بدنقوسائل ترقى و ارتقاء روح بعد از مفار

  ۱۹۳  م روحانىوج روح به عوال عر.  مکان و مقام ارواح بعد از صعود
  ٨ص 

  صفحه                موضوع
  ١٩٣      مآخذ در آثار قلم اعلٰى در بقاى روح و اينکه:

  بقاء زمانى است نه بقاء ذاتى
    روح حيوانى روح الجمادى . روح نباتى. انواع روح 

  ١٩٤  
  ۱۹٤        ىقدس روح انسانى . روح ملکوتى . روح

  ١٩٤    »الروحو اما سئلت عن «اقسام روح در الواحى ديگر  " 
  ١٩٤        روح ايمانى . روح رحمانى . روح الهوتى

  ۱۹۴            اقسام روح و شرح آن
  ١٩٥          ارواح مشترک انبياى الهى



  ١٩٥      و مراتب آن. نفس ناميه نفس . مقامات نفس
  ١٩٥        نفس حيوانى. نفس انسانى نفس ناطقه

  ١٩٥        مأخذ در الواح نزولى جمال قدم جّل جالله
  ۱۹٥      نفس در ساير الواح مبارکه در مکاتيب شرح انواع

  ١٩٦-١٩٧    نفس أماره . نفس لّوامه. نفس ملهمه . نفس مطمئنه
  نفس راضيه . نفس مرضيه. نفس کامله. نفس الهيه

  ۱۹۸      مأخذ نفس در قرآن کريم و در معارف اسالمى
  ١٩٨      .مقامات نفس و شؤ ن و مراتب صعود و نزول آن

  ١٩٨    ّد رجوع روح بعد از مفار قت از بدناصول عقائد بهائى . ر
  به اين عالم. رجعت روح به اين عالم بعد از موت ممکن نيست

  آثار و صفات است نه مقصود از ذکر رجعت در کتب الهى رجعت
  .رجعت عنصرى و جسدى

  ١٩٩                                     رّد اعتقاد به تناسخ و بيان عقايد اهل تناسخ
  .وش دالئل نقليه استدالل براقامه برهان و  

  ۱۹۹    مغايرت با و ترد مسائل فنيه و افکار فالسفه که مخالف
  اهلل داردنصوص کتاب 

  ۱۹۹          النشأة االولى . النشأة االخرى
  ١٩٩      بيانات مبارکه در نقل نظرات ماّديون ايران و 

  بيان آنان بنقل از نظرات ماّديون اروپا
  ۲۰۰        عالم خلقت . عالم فطرتفصل نهم 

  ٢٠٠    نقل خالصه نظرات طبيعيون ، فالسفه قدما ، و  انبياى الهى
  در اصل و  بيانات مبارکه در  باره اينکه تفاوتدر تفاوت بين نفوس 

  فطرت موجود و استناد مبارک به آيه شريفۀ قرآنيه ، ولى تربيت تأثير دارد
  ۲۰۰    انسانى وجود داردطبيعيون دو قسمند . تفاوت در فطرت 



  ۲۰۰              مآخذ و منابع
  ۲۰۳    مناجاتهاى مبارکه .ادعيه و متون ادعيه   - يازدهم نافه

  ٢٠٣      اسماء اهلل و صفات خدا در ادعيه مبارکه و مآخذ آن
  متون ادعيه ى .ادعيه در مکاتيب و طلب تأييد اله انواع 

   ٢٠٣    و طلب مغفرت براى هع ادعيه مبارکانوا مطالعه تطبيقى
  نازله از قلم اعلىٰ  هاحبّا و ادعي

  ٢٠٥   دعاى مبارك .احبّاى الهي در حّق  از طلب دعا و مغفرت ۀنمون
   .از شئون نفس و هوى . نفس اّماره براى حفظ احباء الهى

  غرور  و راههائى که علت و سبب شرارت ميگردد
  ٢٠٥    توانائى نمونه اى از الواح مبارکه در ذکر توحيد و عدم

  ادراك انسان در معرفت  ذات اقدس اٰلهى
  ۲۰٥              مآخذ و منابع

  ۲۰٦  سبک نگارش و اصطالحات ادبى در مکاتيب  - دوازدهم نافه
  ٢٠٧  سبک و روش و لحن مکاتيب خطاب به افراد مؤمنينمقّدمه . 
  در اداء کالم و عطوفت ماليمت

  ٢٠٧  کلمات و خدمت بامر اهلل ، احبا بيکديگر درتشويق و تحريص احبا 
  حب و شوق در واصلين مکتوب خصوصا ترکيباتى که ايجاد

              احبا عموما ايجاد ميکند ۀو جامع
  ۲۰۷    اشارات. کنايات .تشبيهات  .ترکيبات ادبى در متون الواح

  ٢٠٨    لغات و  کلمات و الفاظى که در تشبيهات و  اشارات و
  شودکنايات زيارت مي

  
  ٩ ص

  صفحه                موضوع



  ٢٠٩-٢١١        سجع و قافيه ، لغات و کلمات مترادف و 
    ٢١٢  اشارات نثر مسّجع در مکاتيب . ) . نثر مسّجعسيالبوزن ( هم

  ۲۱۳  بياناتى که حالت خبرى دارددر آن مزاح ديده ميشود . الواحى که 
  دستور مبارك در سبك نگارش کتب استدالليّه و معرفى امر اهلل

  ۲۱۳  
  ٢١٤    نمونه اى نگارش بسبک نويسندگى ادباى زبان فارسى

  تشبيه محسوس به معقول
  ۲۱۴              مآخذ و منابع

  ۲۱۵  در مسائل علوم رياضى . علم نجوم . نجوم قديمه  -سيزدهم  نافه
  . افالك . عالم کون و کيان . فضا . اجسام سماوى فاصلة نجوم سماوى

  ٢١٦  باطل اند . کون . کيان . فضا يّهاوهامات مندرجه در کتب نجوم
  عوالم مجردات. افالك . شمس . اجسام سماوى و  تمثيل آن در 

  فضاء نا محدود و نا متناتهى است عالم کون آياتى است باهره و
  حرکت . حرکت جوهرى . -ت خدا است فرداني ُمدّل بر وجود صانع و

  استحرکت عرضى . حرکت روحانى . حرکت جسمانى مالزم وجود 
    

  ٢١٧  نقل حديث نبوى در اينکه عالم ُکون نا متناهى است و خارج از
  حدود عقول . لفظ عرش در بيان مبارک و  قرآن کريم

  ٢١٧  ترقى علوم رياضى و نجوم در دور بهائى و مقايسه آن با ادوار قبل
  و رّد محدود بودن عوالم الهى

  ٢١٧        طبقات السبع و السموات السبع المذکورة 
  الٓثار التي سبقت من مشارق االنوارفي ا

  ٢١٧        آخذ طبقات سبع در کتب نجوم قديمهم
  فلسفه و  در کتب عهد قديم و جديد و معارف يهود



  ٢١٩  .مقصود و مراد و اشاره به آسمان و طبقات سبع در ايقان شريف
  کتاب مستطاب اقدس . تبييات مبارکه

  ٢٢٠  نظرات قديمهحرکت افالك و خورشيد. نقل آيات قرآن کريم و 
    ابطال آن باو  مطابقت نمودن و منسوخه  هندسۀ بطلميوسى و

  آيات قران و حرکات کرات سماوى . سؤال در باره حرکت اقمار  
  حيات و  ايجاد معادن در کره ارض است رصد (لکو فرينکو). خورشيد منبع

  )الزمانفلك اثير  خورشيد . ماه و نظرات فالسفه در ازمنه سابق ( فى سالف 
  کرات سماويه و  موجودات ذيروح . چنانچه ميفرمايد

  و من آياته خلق الّسموات و االرض و ما بّث فيهما دابّة
  ۲۲۱              مآخذ و منابع

  ۲۲۲        حفظ و صيانت امراهلل  - چهاردهم نافه
  ٢٢٣          عهد و ميثاق اساس دين اهلل است

  هر نفسى ثابت تر مؤيد تر و موفق تر 
   ٢٢٣-٢٢٤    . حفاظت امراهلل از ارياح نقض . نادانان اتاوراق شبه

  بى وفايان . رخنه گران . لوح مالح القدس را بخوانيد
  ٢٢٤  حفاظت امراهلل از ارياح نقض . نادانان . بى وفايان . رخنه گران

    ۲۲٤              مآخذ و منابع
  ٢٢٥    در اثبات حّقانيّت ظهور براهين مبارکه   - پانزدهم نافه

   عقلى و نقلى بشارات . براهين .جّل جالله بهاءاهللحضرت 
        تاريخ حيات مبارک.  در اثبات ظهور اعظم

    
  ٢٢٦      در حقانيت امراهلل و احتجاجانواع و اقسام براهين و 
    جّل ذکره دعاوى حضرت بهاءاهلل

  ٢٢٦    اول ، در اينکه علم حضرت بهاءاهلل لّدنى است برهان



  نرفتندو بمکتب 
  ٢٢٦  نفس تعاليم ايشان است حّقانّيت بظهور دوم ، در اينکه برهان

  که اختالف و بينونت را از عالم بر مياندازد
  ٢٢٦   ظلم و معاندت سوم ، امر بهائى از سجن عکا مرتفع شد برهان

  نگرديد و اتساع و غلبة امراهلل  مانع از پيشرفتاعداى امر 
  ٢٢٦    چهارم ، تربيت مؤمنين و ظهور کماالت انسانى برهان

  داللت بر حقانيت امر اهلل است 
  ۲۲٦          خوارق عادات، م پنج برهان

 ۲۲۶  برهان ديگر بر حقانيت ذات "شمس حقيقت" است برهان ششم، 
  ١٠ص 

  صفحه                موضوع
  ٢٢٦      برهان هفتم، برهان بروش مقايسه ظهورات قبل و

  در زمان ظهور بعدعدم اقبال عامه 
  ٢٢٧  که در مکتب من يظهره اهلل خوانده شود  اشاره بتوقيع حضرت اعلىٰ 

  ( استدالل بروش ايقان شريف )
  ٢٢٧          در اثبات ظهور ديگر عقلىاهين بر

  ۲۲۷  ستبد وقت ايران و عثمانىم حکومتاّول، مخالفت دو  برهان
  ۲۲۸  جل کبريائه برهان دوم، برهان قياسى در اثبات ظهور حضرت بهاءاهلل

  ۲۲۸   برهان سوم، خدا در وقت ظهور جديد خرق عادات قوم مى نمايد
  ۲۲۸     برهان چهارم ، ميزان کل، حقائق مندمج در امر بهائى است

  ٢٢٨    برهان پنجم ، در اثبات اينکه اين ُدور اعظم ُدور بروز و 
  ظهور اسرار الهى است 

   ي الکلية ..."بيان مبارک : "انبعث حقائق کل شئ و المعان
  ۲۲۸  



  ۲۲۸          براهين نقلى در اثبات ظهور
 ۲۲۸        برهان اول ، ايام اهلل . لقاءاهلل . رؤيت

  برهان دوم ، احتجاب مردم در زمان ظهور بعلت اينکه شرايط
  ٢٢٩  

  مظهر  کماالت معنويه حقانيت را نفهميده اند و اينکه مظهر جديد بايد
  و مطلع انوار رحمانيه باشد

  ۲۲۹             در بشاراتبرهان سّوم ، 
  ٢٢٩      برهان چهارم ، بشارات به ظهور  . رب الجنود .

  ۲۲۹              و  منابع  مآخذ
  ۲۳۰          اخالق بهائى  - شانزدهم نافه

  ٢٣١  فناء . عبوديّت.  محويّت . روحانيّت. خضوع . خشوع . تذلّل
  . ستارى . خطا پوشى. ادب رقيّت . مظاهر رحمت

  ٢٣١  و  که داللت بر خضوع و خشوع حضرت عبدالبهاء استبياناتى 
  احباى الهى است نمونه و سرمشق

  ٢٣١    هيکل اين عبد برداء تذلل مزين است نه قميص تدلل
  مفتخر است نه ناز اين حقير بتاج عجز و نياز ۀو هام

  ٢٣١  تعاليم مبارکه در سلب وجوديت و قائم بودن در بندگى ياران الهى
  ۲۳۱            خضوع و خشوع احبّا –

  ۲۳۲       و حدود آن . عفو . بخششخطا پوشى و ستاريت 
  ٢٣٢    فسحت حقيقى . سياحت روحانى و مراتب حصول آن

  ٢٣٢              .  مظاهر رحمت
  ۲۳۲          بر دو قسم است از ناس اجتناب
  ٢٣٣    . پرهيز از غيبت که که غبار بر قلوب مى نشاند و  سرّ فدا



روح و ريحان مى گردد  بمدح و ثناى يکديگر که سببزبان گشودن 
  ٢٣٣  

  ٢٣٣  تنزيه . تقديس . عصمت . عفت . ادب . تعليم ادب به اطفال
  ٢٣٣      ذاکرات محفل ، در اداء کالمدر م رعايت ادب

  ٢٣٣    رعايت ادب به گوش دادن رأى و نظرات اعضاء شور
  ۲۳۳              مآخذ و  منابع

  بهاءاهلل . حضرت رّب اعلىالقاب به حضرت   - هفدهم نافه
  ٢٣٤  
  اقدس مستطاب کتاب
   ٢٣٦    در ذکر و اعطاى لقب و اسم به مؤمنين  - هجدهم نافه

   مخاصمين . معاندين . ناقضين. و خادمين امراهلل

  ٢٣٧    عناوين به احبّاى الهى و ثابتين بر ميثاق و فضالى امر مبارك
  و مبلغين امراهلل 
  ۲۳۷              مآخذ و منابع

  ۲۳۸          تعليم و تربيت  - نوزدهم نافه
  ٢٣٩    ترويج علم و عرفان تربيت تقدم دارد بر تعليم ساير علوم  "

  اوامر مبارکه در  اقسام. اطفال ، تربيتفرض و واجب است . 
  ۲۳۹  تعليم به اطفال . نوجوانان . اجتناب از قرائت کتب طوائف ماّديه

  تدريس معارف امرى:اجتناب از حکايات و روايات َغراميه . 
  ۲۳۹      استدالل. تاريخ امر . ادلّۀ ظهور در کتب الهيّه

  ٢٤٠    آموختن زبانهاى فارسى و عربى . دعاى مبارك و طلب تأييد
  اء الهى براى تحصيل علوم و فنوندر حق احب

  ٢٤٠    تحصيل معارف امرى . مذاکرات در اجتماعات بهائى
  و دنو عقول و  علو بايد مذاکرات در مسائل علميه باشد .



  ادراکات از تربيت و تعليم است . 
  ٢٤٠      ادراکات در اصل فطرت متفاوت است عقول و

  ٢٤٠-٢٤١            دمادران اول مربى اطفالن
  ١١ ص

  صفحه                موضوع
  ۲۴۱    خواندن غزليات جمال مبارک در وقت خواب اطفال

  تعليم و تربيت بنات (دختران) و اهّميت آن . 
  ۲۴۱              مآخذ و  منابع

  ۲۴۲          مبادى ادارى  - بيستم نافه

  ۲۴۳        عناصر متشکله نظم بديع جهان آراى الهى
  در توقيع بلسان انگليسى حضرت ولى امراهلل  جّل سلطانه

  ۲۴۳    قّوه قدسيّه (سريان) در مؤسسات و مشروعات امر بهائى
  ۲۴۳      فريضة اصحاب شور . تشکيل محفل روحانى در قراء

  ۲۴۳          هاى شور روحانى شرايط انجمن
  ۲۴۳    فريضه اصحاب شور . خلوص نيّت . نورانيّت حقيقت

  ۲۴۳      انقطاع از ما سوى اهلل . انجذاب بنفحات اهلل
  . صبر و تحمل بر بالءخضوع و خشوع بين احبا

  مظهريت کاملۀ ربانيه حضرت نقطه اولىٰ  اثبات وحدانيت جمال غيب ابهىٰ 
  ۲۴۳          شور روحانى شرايط انجمن هاى

  کيفيت شور و مذاکره  اوامر مبارکه در
  ٢٤٤    دستور اکيد در منع از مذاکرات سياسيه در مجلس شور 

  ۲٤٤              مآخذ و منابع
  ٢٤٥      عهد و ميثاق در امر بهائى  - بيست و يکم نافه

  ٢٤٦      علم مبين عهد و پيمان پيوسته در ارتفاع است



   . هيکل ميثاق جلوه فرمود در أعظم تجلّى جمال قدم در اين بزم اتم
    ٢٤٦    ميزان کل شئ و مغناطيس تأييد ميثاق رّب مجيد است

  ٢٤٦      بات در ميثاق. ث . نور ميثاق ميثاق . قّوه ميثاق
    وحدت بهائى و حفظ آن منوط به عهد و ميثاق است

  ٢٤٧  
 ٢٤٧          سطوت ميثاق است ميثاق غليظ

  ٢٤٨    اعالء کلمة اهللو  وظايف مرکز ميثاق " نشر نفحات اهلل
 . و تأسيس صلح عمومى و ترويج وحدت عالم انساني
  ۲٤۸    ذکر ناقضين عهد ابهى علّو امراهلل در ظّل ميثاق است .

      ر تذليل  و خذالن ناقضين وانحراف اعظم و انحراف اکبر . د
  . ناقضين در خسران افتند ارتفاع مرکز عهد و ميثاق

  بظاهر بزهد و تقوٰى ظاهرندناقضين اشرارند . اگر چه 
  ٢٥٠      مأخذ در الواح نزولى» . عبادت ثّقلين«تحقيق  

  کتب لغت. قرآن کريم . معارف شيعه و سّنى و احاديث 
    در نهى معاشرت با ناقضاننزولى  نقل بيانات مبارکه

  ۲٥۳  
  ۲٥٥  عوام فريبى و ظاهر سازى هاى ناقضين عهد و تشابه آنها با شيعه قُح

  ٢٥٥  ظفر و پيروزى مرکز ميثاق عليرغم قيام بر  . سمحاى بيضاشريعت 
  استبداد و از نتائج آن توسط دو دولت قلع و قمع حضرت عبدالبهاء

  گشت كکه تسخير روحانى اروپ و امري
  ٢٥٥    بيانات مبارکه در بى اعتنائى به شبهات ناقضين و تمّسك به

  آيات محکمات نازله از قلم اعلىٰ 
  ٢٥٥    کين بالمتشابهاتدعوا تأويل المتمسّ  ذروا الشبهات و"

            "کوا بالمحکماتو تمسّ 



  ٢٥٥        در عهد و ميثاقند ثابتينبهترين نفوس 
  ٢٥٦              مآخذ و  منابع

  ٢٥٧    انبياى الهى رسوالن و  در ذکر و محامد  - بيست و دّوم نافه
  ٢٥٨    صخاتميت ، تأييد خاتميت حضرت محمد  رسول اهلل 

  ٢٥٨          حضرت رسول اکرم صحقانيّت 
  ۲٥۸    ع القاب به حضرت مسيح . صحضرت محّمد القاب  

  ٢٥٩    .  مأخذ اقوال و افترائات صحقانيت حضرت محّمد 
  مورخين اروپا و امريکا

  ۲٦۰      صحضرت محّمد  پيغمبر اکرم در حمد و ثناى
  ٢٦١    مأخذ در الواح قلم اعلىٰ ص. در علم حضرت محّمد 

  ١٢ص 
  صفحه                موضوع

  ٢٦١  و ذکر بعضى از فتوحات اسالم ص در غلبه و نصرت حضرت محّمد
  ٢٦١        مأخذ بيان مبارك در کتب تاريخ اسالم

  تمنکرين اس ۀاتهام و تهمت و افترا بر انبياء الهى از عادات قديم
  ۲٦۲              مآخذ و منابع

  ٢٦٣  مساوات.  عدل . انصاف . رحم . مرّوت  - بيست و سّوم نافه
  مجازات . مکافات.  مواسات

  ٢٦٤        اساس دين عدل و انصاف به انسان است
   علت و عقاب است زيرا عدل الهى از براى مرتکب معاصى عذاب

  پاداش و ثواب . عقاب . جزا  . ارتکاب معصيت اراده انسان است
  مواسات طوعى . مکافات در آخرت روحانى است

  ۲٦۴              مآخذ و منابع
  ۲۶۵        اوامر و نواهى  - چهارمنافه بيست و 



   ۲۶۶  . منع از تسميه اطفال به نهى از مداخله در امور سياسيّه .نواهى
  نامهاى : بهاءاهلل . باب .  نقطه اولىٰ 

  ۲۶۶      . فرض . فرائض . واجبات. زنهار زنهار    اوامر
  امر به خواندن تعاليم الهيه و اجراء آن

  ۲۶۶  . بايد تحصيل علوم و معارف در حد بهائى بايد شمع آفاق باشد
  امکان نمود . بايد اقامه  دالئل و برهان نمود 

  ۲۶۶    ترويج علم و عرفان فرض و واجب بر هر يك از ياران است
  ۲۶۶              مآخذ و منابع

    و ائمه اطهار  در مذهب شيعه  - بيست و پنجم نافه 
  ۲۶٧  

  اهل بيت حضرت رسول ص
  ۲۶٨      اند . حضرت على ع ظاهر علم الهىائّمه اطهار ع م

  ضرت امام حسين ع . حضرت صادق عح
  ۲۶۸              مآخذ و منابع

  ۲۶۹  در  عصر رسولى در ذکر علماى اديان قبل  - بيست و ششم نافه
  ٢٧٠     در بغداد كحيات جمال مبار ۀذکر علماى وقت در دور

  ۲۷۰      . علماء سوء (علماء َبد) علما و فضالبه  القاب
مأخذ علماء سوء در معارف مذهب شيعه . کتب عوالم و  بحار االنوار

  ۲۷۱  
  ۲۷۵    فرق ميان علماى خوب و َبد در زمان ظهور  . علماء رسوم

  علماى اسالم و نصارى که در الواح مبارکه با احترام و 
  اصه مخاطب لوح قرار گرفته اندعنايات خ

  ۲۷۶              مآخذ و منابع
  ۲۷۷   در ذکر ادبا . شعرا . نويسندگان و نقل اشعار  - بيست و هفتم نافه



  ۲۸۷              منابع و مآخذ
  ۲٨٨    در قصص . نام افراد  . اشخاص  - بيست و هشتم نافه

  سالطين و رؤساى ارض . ملل و اقوام
   ٢٨٩      در متون تاريخ اقوام و ادياننام  افراد و اشخاص 

  ۲۸۹    و اشخاصدر قصص و  نام مريم مجدليه. مريم اّم يعقوب . 
  .  ذوالقرنين اسکندر  .حسين کرد . خضر . افراد و حکايات

  ٢٨٩  
  ۲۸۹          . ذى يزن ذوالکالع . ذوالحمار
  ۲۹۰       ، تباشير در  عزت قوم اسرائيل . ذکر نام ملل و اقوام

  ٢٩١        ، مشروط است کسب عزّت قوم اسرائيل
   مناجات و دعا براى عزت قوم اسرائيل

  ۲۹۱            آن مکزيکو و مردم 
   ٢٩١        ارمنيه . ايرانيان.تبليغ اهالى مکزيک

    ٢۹۱  احزاب ايران بخود مشغول.  سبب و علت عزت ايران و ايرانيان
   ٢٩٢    و نمودند قوم عرب ، در اثر ظهور حضرت محمد ص ترقى

  يان شدنداسر حلقه دان
  و متفکرين سالطين و رؤساى ارض بعضى از مشاهير ذکر و نام
  ٢٩٣  

   گريبالدى.  واشنگتون . هنرى .پطرس کبير  .ناپلئون . فردريک 
  دعا در حق امپراطورانگليس.  دولت و امپراطور انگليس

  ۲۹۴  سلطان محّمد عثمانى.  دعا در حق حکومات و سلطنتهاى عادله
 ٢٩٥-٢٩٦        . ملک منصورصالح الدين أول ايوبى

  ۲۹۶              مآخذ و منابع
  ٢٩٧    ذکر قراء . مدائن و شهر ها . اماکندر   - بيست و نهم نافه



  کشور ها . قارات عالم .اياالت
    . اّم القرٰى . مّکه (بطحاء)در ذکر مدائن  و  شهر ها 

  ٢٩٨  
      ، خطه جليل ك، کشور تابنا كخطة پازنجان 

  ۲۹۸  
  ۲۹۹          الجزيرة الخضراء ، مازندران

  ١٣ص 
  صفحه                موضوع

  ٣٠٠  يهود براى تجديد بناى سلطنت سليمانىقدس االقداس ، آرزوى قوم 
  قدس االقداس مأخذ تاريخى بيانات مبارکه در باره

  ٣٠٠  حرکت و روى آوردن قوم يهود به اراضى مقدسه و ذکر "ديوار ويران"
  ۳۰۱          اراضى مقدسه النه و کاشانه انبياء

  ٣٠١    ايران . کشور اثير . ارض طف. در ذکر ممالک و شهر ها 
  ۳۰۱    قعة المبارکة بارض سرّ (ادرنه ) . ال الکبرى .المدينة 
  ۳۰۱        . قمصر  . آران . پاريس مازگان.  حدباء 

مبارک مأخذ بيان بخارا "بخارا وقتى عقل افزا بود و مرکز علم و دانش
  ٣٠٢  

   مرکز علوم اسالمى بود مرکز علوم اسالمى  در باره سوابق تاريخى بخارا که
  ٣٠٣  .  مأخذ بيان مبارك در مورد سوابق تاريخى قفقاز در امر مبارك قفقاز

   ٣٠٣            عشق آباد  مدينه عشق
  ۳۰۳              مآخذ و منابع

  ۳۰۴        در مکاتيب کريم آيات قرآن  - سى ام نافه
  ٣٠٥    تصديق قرآن که من عنداهلل است و آيات آنمقّدمه  . 

  ۳۰٥      تيبنقل آيات قرآنيّه و وجوه نقل آنها در مکا



  ٣٠۶    روشهاى تحقيق .شناسائى آيه . جزئى از آيه . علّت نقل آيه
  ۳۰۶      مأخذ در آثار نزولى . رجوع به کتب معتبرۀ تفسير 

  ۳۰۷  . قرآن عظيم . قرآن حکيم . تنزيل من الرّحمن ٱلرّحيم القاب قرآن
  ۳۰۷ – ۳۶۲     ۴و  ۳،  ۲،  ۱آيات قرآنيّه در مکاتيب مجلدات 

      )  و علّت نقل آيات۲سوره بقره (نقل آيات 
  ۳۰۷  

   ۳۱۸      ) و علت نقل آيات۳نقل آيات سوره آل عمران (
  ۳۲۰      ) و علت نقل آيات۴نقل آيات سوره النّساء (
  ۳۲۱      ) و علت نقل آيات۵نقل آيات سوره مائده (
      ) و علت نقل آيات۶نقل آيات سوره انعام (

  ۳۲۳  
  ۳۲۵      نقل آيات) و علت ۷نقل آيات سوره اعراف (
  ۳۲۷      ) و علت نقل آيات۱۰نقل آيات سوره يونس (
  ۳۲۸      ) و علت نقل آيات۱۱نقل آيات سوره هود (

  ٣٣٠  و علت نقل آيات )۱۳). سوره رعد (۱۲نقل آيات سوره يوسف (
  ۳۳۰      ) و علت نقل آيات۱۴سوره ابراهيم (نقل آيات 

  ۳۳۱    آيات) و علت نقل ۱۶) . سوره نحل (۱۵نقل آيات ِحجر (
  ۳۳۲  ) و علت نقل آيات۱۷نقل آيات سوره بنى اسرائيل (االسرٰى) (

  ۳۳۴  ) و علت نقل آيات۱۹) . سوره مريم (۱۸نقل آيات سوره کهف (
      ) و علت نقل آيات۲۰نقل آيات سوره طه (

  ۳۳۵  
  ۳۳۶  ) و علت نقل آيات۲۲) . سوره حج (۲۱نقل آيات سوره انبياء (
  ۳۳۸  ) و علت نقل آيات۲۴)  . سوره نور (۲۳(نقل آيات سوره مؤمنون 
  ۳۳۹      )  و علت نقل آيات۲۵نقل آيات سوره فرقان (



  ۳۴۰      )  و علت نقل آيات۲۶نقل آيات سوره شعراء (
  ۳۴۲      ) و علت نقل آيات۲۷نقل آيات سوره  نمل (
  ۳۴۲      )  و علت نقل آيات۲۸نقل آيات سوره قصص (
  ۳۴۴      نقل آيات ) و علت۲۹نقل آيات سوره عنکبوت (
  ۳۴۴  ) و علت نقل آيات۳۱) .  سوره لقمان (۳۰نقل آيات سوره  روم (

  ۳۴۵      )  و علت نقل آيات۳۳نقل آيات سوره احزاب (
  ١٤ص 

  صفحه                موضوع
  ۳۴۷  ) و علت نقل آيات۳۶) . سوره يس (۳۵نقل آيات سوره  فاطر (

  ۳۴۸  نقل آيات) و علت ۳۸).  سوره صآد (۳۷نقل آيات سوره  صافات (
  ۳۴۹      ) و علت نقل آيات۳۹نقل آيات سوره  زمر (
  ۳۵۰     )۴۱) . سوره فّصلت سجده (۴۰نقل آيات سوره  غافر (

  ۳۵۰      ) و علت نقل آيات۴۲سوره شورٰى (نقل آيات 
  ۳۵۱  ) و علت نقل آيات۴۸)  . سوره فتح (۴۵نقل آيات سوره  جاثيّه (

  ۳۵۲  و علت نقل آيات )۵۰()  . سوره ق ۴۹سوره حجرات (نقل آيات 
  ۳۵۲      )  و علت نقل آيات۵۱سوره ذاريات (نقل آيات 

  ۳۵۳  و علت نقل آيات) ۵۳) . سوره  نجم (۵۲نقل آيات سوره طور (
  ۳۵۳  )  و علت نقل آيات۵۵) . سوره رحٰمن (۵۴سوره قمر (نقل آيات 

  ۳۵۳      ) و علت نقل آيات۵۶نقل آيات سوره واقعه (
  ۳۵۴      و علت نقل آيات )۵۹َحشر (نقل آيات سوره  

  )۶۱). سوره ّصف (۶۰نقل آيات سوره ممتحنه (
  ۳۵۵    علت نقل آيات )  و۶۲سوره جمعه (نقل آيات سوره  

  ۳۵۶  ) و علت نقل آيات۶۸) . سوره قلم (۶۷نقل آيات سوره ُملك (
    ۳۵۷  و علت نقل آيات )۷۳)  . سوره ُمَزمِّل (۶۹نقل آيات سوره حاّقه (



    ) و علت نقل آيات۷۴سوره مدثّر ( ت سوره  نقل آيا
  ۳۵۷    

  ۳۵۷      و علت نقل ايات )۷۵نقل آيات سوره قيامت (
  ۳۵۷    ) و علت نقل آيات۷۶سوره دهر (انسان) (نقل آيات 

  ۳۵٨  و علت نقل آيات )۷۹) سوره نازعات (۷۸نقل آيات سوره نبأ (
  ۳۵۸  آيات) و علت نقل ۸۱) . سوره تکوير (۸۰سوره َعَبس (نقل آيات 

  ۳۵۸) و  علت نقل آيات۸۳سوره  مطففين ( .)۸۲نقل آيات سوره  انفطار (
  ٣٥٩  و علت نقل آيات )۸۹) . سوره فجر (۸۸نقل آيات سوره غاشيه (

  ۳۵۹      )  و علت نقل آيات۹۱سوره شمس (نقل آيات 
    ۳۶۰  و علت نقل آيات )۹۳) .  سوره  ضحٰى (۹۲نقل آيات سوره ليل (

  ۳۶۰      ) و علت نقل آيات۹۵نقل آيات سوره تين ( 
  ۳۶۰   ) و علت نقل آيات۱۰۳) . سوره َعصر (۹۹نقل آيات سوره ِزلزال (

  ۳۶۰  نمونه اى از لوحى منيع در اعالن خبر از ظهور جديد که ترکيب
  نثر کلمات آن نقل و ترکيبى از آيات قرآن است

  ۳۶۳              مآخذ و منابع
      تأويل . تفسير آيات قرآن  - سى و يکم نافه

  ۳۶۶  
  ۳۶۷          عبدالبهاء . راسخون فى العلم

  ۳۶۸  تفسير "بسم اهلل الرّحٰمن الرّحيم. مأخذ بهاءاهلل در معارف اسالمى
  ۳۶۹    تحقيق در بيان مبارك . نمونه هائى از  نظرات علماى قرآن

  ۳۷۰        »الرّحيم» . «الرّحمن«تفسير بيان مبارك در 
  ۳۷۱        رحيم در معارف اسالمى تفسير رحمان .

    "انشقاق قمر"سوره اعراف. تأويل  ۱۴۲/٧تفسير آيه 
  ٣٧١  



  ۳۷۱    مأخذ بيان مبارك در الواح نزولى"اضمحالل نفسى". 
  ٣٧١ -٣٧٢  مأخذ شّق القمر در احاديث . نمونه هائى از تفاسير و 

  ۳۷۱ - ۳۷۲    کتب حديث در معارف مذاهب شيعه  و سّنى
  ٣٧٣    . تأويل أصحاب رس پيغمبران در قرآن تعدادعلّت ذکر 

  ۳۷۳        مقامات توحيد و تحديد انبياى الهى
          "ذکر انبياء ذکر کل است"

  ٣٧٣  
      "مقام نبوت مقام افاضه  و استفاضه است"

  ۳۷۳  
    بيان مبارك : "مقامات توحيد و تحديد انبياى الهى"

  ٣٧٣   
  ۳۷۳      قرآنتحقيق در  آثار نزولى و کتب تفسير و علوم 

  ٣٧٣    بيان مبارك : "در قرآن بيست و هشت پيغمبر بظاهر مذکور
  ۳۷۳    ولى فى الحقيقه کل مرموز" . نام پيغمبران مذکور در قرآن

  ٣٧٤  تحقيق در قرآن و معارف اسالمى . نام انبيائى که در قرآن مذکور 
  و  رسالتشان نيز ذکر شده است

  ٣٧٥      . اسحق آياتى که جمعى از انبياء مذکورند: لوط
          اسحق . يعقوب –يعقوب 

  ۳۷۵  
  ٣٧٥    آياتى که جمعى از انبياء مذکورند: ابراهيم. اسماعيل

  ۳۷۵  اسحاق . يعقوب. عيسى . ايوب . يونس. هارون . سليمان. موسى
  ١۵ص 

  صفحه                موضوع
    ۳۷۶  آياتى که جمعى از انبياء مذکورند: ابراهيم . اسحاق . يعقوب



  ۳۷۶      سليمان . ايوب . يوسف . موسى نوح . داود .
  ۳۷۶      هارون . زکريا. يحيى . عيسى . الياس . اسماعيل

  ۳۷۶            الَيَسْع . يونس . لوط
  ۳۷۶  را "تأويل مبارك در علّت ذکر معدودى از پيغمبران در قرآن کريم

  "حکمت بالغه" بيان فرموده اند
  ۳۷۶  قرآن کريم مذکور نيستتحقيق . نام انبيائى که صراحتًا نام آنان در 

  ٣٧٧    سوره بقره: "فضلنا بعضهم على بعض" ۲۵۳تأويل آيه 
  ۳۷۷            تحقيق در آثار نزولى

  ٣٧٧      مقامات جمع .  فرق و تفصيل . مقام تفصيل و 
  ۳۷۷    رتبه حدودات بشريه در ايقان شريف . "و رفعناه مکانًا علّيا"

  ٣٧٨    على بعض"سوره بقره: "فضلنا بعضهم  ۲۵۳تأويل آيه 
  ۳۷۸      در کتب تفسير و معارف اسالمى . قاب قوسين
      تأويل "اصحاب رس" در کتب تفسير قرآن و

  ٣٧٩  
  تاريخ اديان و تبيين و تأويل مبارك . تحقيق  در اصحاب رّس 

  ۳۷۹  
  ٣٧٩    مأخذ حضرت مه آباد در بيان مبارك و  کتب تاريخ اديان

  ۳۷۹            تأويل نشئۀ أخروى
  ۳۸۰    . مأخذ ناقه در آثار قلم اعلٰى .  مراجع تحقيق ة اهللناق تاويل

  ٣٨١      در سوره الحاقة: ۱۷/٦٩تأويل و مقصود ار آيه 
  ۳۸۱   "َواْلَملَُك َعلَى اْرَجأَِها َو َيِحِمُل َعْرَش َرّبَك َفْوَقُهْم َيْوَمٍِٔذ َثَماِنَيٌة"

  ٣٨١    خاطرات ايادى امراهللسوره الحاقه  ٦٩/ ۱۷تحقيق در آيه 
  ۳۸۱    جناب يوگو جياگرى در ارتباط با بناى مقام مقّدس اعلىٰ 

  ۳۸۱            آيات متشابهات در قرآن



  ٣٨٢    ساعة . اشراط ساعة . مأخذ در  الواح الٰهى در امر بهائى و 
  ۳۸۲        در کتب حديث و  مفسرين قرآن کريم

  ٣۸۲  ۲ و ۱سوره نور . تفسير سوره روم آيتين  ۳۵تأويل مضمون آيه شريفه  
    در بيانات مبارکه ۲و  ۱معانى ظاهرى و باطنى آيتين 

  ٣٨٣  
  ۳۸۳      معانى ظاهرى و باطنى آيات در بيانات قلم اعلىٰ 

  ٣٨٣  در عرف لغت شناسى» روم«معنى » . روم«تفسير سوره روم. تأويل 
  ۳۸۳              در بيانات مبارکه

  ۳۸۴    مأخذ تفسير "الم غلبت الرّوم" در الواح نزولى قلم اعلىٰ 
تحقيقى باختصار در سوره مبارکه روم در کتب معتبره تفسير قرآن کريم

  ۳۸۵  
  ۳۸۶    سوره طه  و  ۱۲۱/٢٠و  ۱۱۵تأويل عصيان آدم در  آيات 
  مقصود از آن در مکاتيب

  ٣٨٧  عصيان آدم و آيات متشابه در حق ساير انبياء در قرآن از متشابهات
  اصلى عاّمه اند نه مظاهر اٰلهى است و خطاب

  ٣٨٧  بيانات مبارکه در اينکه خطابات فوق اگر خطاب به مظاهر اٰلهى
  باشد، استنتاج آن مخالفت با عصمت کبرٰى است

  ٣٨٧        مقصود از شجره ، شجره حيات است
  مقصود از حّوا نفس حضرت آدم است

  ۳۸۷          معنى و مقصود از خروج از جنّت
  ٣٨٨      مظاهر الهيّه مقّدس و منزّه اند از اعتراء ظلمت

   تأويل دوم در عصيان آدم در مفاوضات . خروج از جنّت از رموز است
۳۸۸  

  ٣٨٨  در تورات . نمونه هائى از نظرات مفّسرين قرآنعصيان آدم مأخذ 



  ۳۸۸            در مقصود از عصيان آدم 
  ٣٨٩    در چند بحث در اطراف عصيان آدم و مندرجات باب سّوم

  ۳۸۹    در سفر پيدايش سفر پيدايش . تحقيق در مندرجات تورات
  ۳۹۰  عقايد بهائيان در تأويل مندرجات تورات و آيات شريفۀ قرآن کريم

  ٣٩٠      در سوره تکوير ۲/٨١و  ۱تأويل آيتين تفسير و 
  ۳۹۰        تأويل متشابهات قرآن مندرج در  دو لوح

  ٣٩٠    ه صور . نقره ناقور . صوت صافور لوح اول: حشر . نفخ
  ۳۹۰    . رادفه . راجفه . قيامت . ساعتقبر . قبور . نفخه اخرٰى 

  ٣٩٠  کشيده شدن صراط. نصب ميزان . انشق الّسحاب . طاّمه . زلزله
  ٣٩٠  لوح دّوم:  ساعة . شّق القمر . أسرار الحشر . زلزلت االرض زلزالها

  ۳۹۰      نُِسفت الجبال انقعرت االشجار انفظار سماء .
  ٣٩١      سجرت البحور . حشرتن الوحوش . نصب الميزان

  ٣٩١      تسعرت النيران . اْزِلفت الجنان . امتد الّصراط
  ٣٩١      خسفت البدور . تتابعت الرجوم . انطماس النجم

    ٣٩١          تحقيق در مندرجات دو لوح فوق
  ۳۹۱    تحقيق . اسرار قيامت در کتاب مستطاب بيان فارسى

  ٣٩٢    مأخذ نفخه صور در قرآن کريم . کتب تفسير و اصول دين
          سوره مؤمنون ۱۰۱/٢٣آيه 

  ۳۹۲  
  صفحه                موضوع

  ١٦ص 
  ٣٩٢      در سوره زمر : قيامت . نفخه صور آيات قرآن 
  ربّها . اشرقت االرض بنور  نفخه اُخرىٰ 

  ۳۹۲            آيات در قبر و قبور



  ۳۹۳  يامت  در قرآن کريم و کتب تفسيرانطماس نجوم . رادفه و راجفه . ق
  ٣٩٤  ساعة . طاّمه کبرٰى . نشر . حشر . زلزلت االرض . انفطار سماء 

  ۳۹۴      انقعرت االشجار . نصب الميزان ، در کتب تفسير
    در قران تسعرت النيران. اْزِلفِت الجنان . شّق االرض

  ٣٩٥  
  ۳۹۵            اصحاب السعير در قرآن

  ۳۹۵    و معاد. جنّت . نار . ميزان . صراط در کتب اصول دين
  و حديث در معارف اسالمى

  ۳۹۶    تحقيق تطبيقى در مسائل قيامت . جنّت . نار .  معاد
  ۳۹۶      حشر و نشر  در معارف امر بديع و  معارف اسالمى

  َوَواَعْدَنا ُموَسى َثَالِثيَن َلْيلَةً سوره اعراف: " ۱۴۲/٧تأويل آيه 
  ۳۹۷      …" اْرَبِعيَن لَْيلَةً َواْتَمْمَناَها ِبَعْشٍر َفَتم ِميَقاُت َربِِّه 

" 
ِ
 َوَرب اْلَمْغِرَبْين

ِ
  ٣٩٨  سوره رحٰمن ۱۷/٥٥" . تأويل آيه َرب اْلَمْشِرَقْين

  ۳۹۸            مأخذ در الواح ثلم اعلىٰ 
  ٣٩٨  سوره يونس ۳۱/١٠. تأويل آيه (االنسان) دهر سوره ۵/٧٦تأويل آيه 

  ۳۹۸            مأخذ در الواح قلم اعلىٰ  
  ٣٩٩        سوره بقره: ۱۱۲/٢آيه  تفسير و تأويل

    تحقيق در کتب لغت و تفسير قرآن…". "َبلَى َمْن اْسلََم َوْجَهُه ِللِّه َو ُهَو ُمْحِسنُ 
  ٤٠٠    بيان مبارك در اينکه: صراط مستقيم منوط به ايمان است و

  ۴۰۰            تسليم فرع ايمان است 
  ۴۰۱    و بيان مبارك در اينکه: تسليم و رضا منوط اعانه به فقرا

  حّب خدا است. احسان حقيقى . "َوْجُه اهللِ" و علّت ذکر آيه
  ۴۰۱  

  ۴۰۱      سوره بقره در معارف اسالمى ۱۱۲/٢تحقيق در آيه 



     ۴۰۵  تحقيق در آثار نزولى قلم اعلٰى: رضاى اٰلهى . تسليم . احسان
  ۴۰۵      وجه . اسالم طوعى و اختيارى . رضاى اٰلهى

    "فعزز هما بثالث" ١٤/٣٦أويل آيه شريفه سوره يس ت
  ۴۰۶  

  ۴۰۶      سوره فتح و نظرات مفّسرين قرآن ۱۱/٤٨تأويل آيه 
  ۴۰۷    سوره انبياء "ُکل ِفى َفلَِك َيْسَبُحوَن" ۳۳تأويل آيه شريفه 

  ۴۰۷            نظرات مفّسرين اسالم
  ۴۰۸              مآخذ و منابع

  ۴۱۰      نقل احاديث و روايات اسالمى  - سى و دّوم نافه
  ٤١١      . بر رسى علّت نقل احاديث و بيانات مشابه مقدمه

  ۴۱۱        در آثار قلم اعلٰى و حضرت رّب اعلٰى 
  ۴۱۲    صفصل اّول  نقل احاديث مأثوره از حضرت رسول اکرم 

  ۴۱۲    ››خلق مائة الف الف قنديل... ان اهلل تعالىٰ ‹‹حديث اول،  
  ۴۱۴    رعشحديث دّوم ، سترون ربکم کما ترون البدر في ليلة أربعة 

    ۴۱۵    يتجلى . ان اهلل تعالىٰ  كحق معرفت كحديث سّوم ، ما عرفنا
  فينکر و يتعوذ . کان اهلل و لم يکن معه من شئ

  ۴۱۶    حديث چهارم ، "دق النظر فيما رواه مسلم فى صحيحه و 
  …"يتجلى فينکر و يتعود منه  ان اهلل تعالىٰ «البخارى 

  ۴۱۶  مواله". مأخذ حديثحديث پنجم ، " من کنت مواله فهذا على 
  ۴۱٨    حديث ششم ، "کان اهلل و لم يکن شئ" مأخذ حديث و 

  ۴۱۸              علّت نقل حديث
  ۴۱٨  حديث هفتم ، "قف يا محّمد أنت الحبيب و أنت المحبوب

  ۴۱۸              مأخذ حديث
  ۴۱٩  حديث هشتم، "لى مع اهلل حاالت هو انا و أنا هو اال هو هو و أنا أنا"



  ۴۱٩    آثار قلم اعلىٰ  در بيانات مشابه در تحقيقمأخذ حديث . 
  ۴۱۹      حديث نهم ، خلق اهلل آدم على صورته و مثاله

  ۴۱۹  مأخذ حديث . بيانات مشابه در آثار قلم اعلٰى . علت نقل حديث
  حديث دهم، "فقهاء ذلك الزمان شرّ فقهاء تحت ظّل الّسماء

  ۴٢٠  
  ۴۲۰علّت نقل حديث دهم منهم ظهرت الفتنة و اليهم تعود" . مأخذ حديث

  الم ما أوذى نبى بمثل ما أوذيتحديث يازدهم ، " و قال عليه السّ 
  ۴۲۰              علّت نقل حديث

  ١٧ص 
  صفحه                موضوع

  ۴۲۰    مأخذ حديث يازدهم و بيانات مشابه در آثار قلم اعلىٰ 
  تحقيقى تطبيقى در تشابه اين حقيقت تاريخى که اکثر انبياء و

  ۴۲۱  
  ۴۲۱         اٰلهى مورد اذيّت و آزار قرار گرفتندمظاهر 

  ۴۲۱      حديث يازدهم و بيانات مشابه در آثار قلم اعلى
  ۴۲۱   تحقيقات مقدماتى و مرورى باجمال در مضامين لوح شکر شکن

  ۴۲۱          در ارتباط با حديث يازدهم
  ۴۲٢      حديث دوازدهم، "اما حديث مؤمن فى الّدارين

  ۴۲۲            واضح و آشکار است"
  ۴۲٢      مأخذ حديث و بيانات مشابه در آثار  قلم اعلىٰ 

  ۴۲۲              علّت نقل حديث
  ۴۲۲  ، "سأخبر ُکم غدا". مأخذ حديث در کتب تفسير حديث سيزدهم

     ص قُدسى مأثور ه از حضرت رسول  فصل دوم  نقل احاديث
۴۲۳    



  ۴۲۳    تعريف حديث قدسى در کتب حديث و معارف اسالمى
  ۴۲۳  "ُکْنُت َکْنزًا َمْخفيًّا فاْحَبْبُت اْعَرَف". مأخذ حديثحديث چهاردهم ، 

  ۴۲۳    فصل سوم نقل احاديث مروى از حضرت على عليه السالم
  ۴۲۳  حديث پانزدهم، "رأيت اهلل و االفريدوس برأي العين". مأخذ حديث

  ۴۲۴            علّت نقل حديث پانزدهم
  د ربا لم أره"حديث شانزدهم ، "و رأيته و عرفته فعبدته ال أعب

  ۴۲۴  
  ۴۲۴          مأخذ حديث. علّت نقل حديث

    حديث هفدهم ،  "السبيل مسدود و الطلب مردود"
  ۴۲۴  

  ۴۲۴          نقل حديث در آثار قلم اعلىٰ 
  ۴۲٥          نقل حديث هفدهم در آثار  نزولى

  ۴۲۵      مأخذ حديث در کتب حديث و  معارف شيعه
       يقينا"حديث هجدهم ، "لوکشف الغطاء ما ازددت 

۴۲۶  
  ۴۲۶  مأخذ حديث در کتب حديث و تفسير و  عرفا. علّت نقل حديث
  حديث نوزدهم ، " و قال عليه الّسالم . ليس للعبد ان يمتحن

  ۴۲٧  
    مواله بل للرب ان يمتحن العبد" . علّت نقل حديث

  ۴۲۷  
  حديث بيستم ، "پادشاه عرصۀ واليت و عنقاء مشرق علم و 

  ۴۲۷  
  ميفرمايد کرم اهلل وجهه» بن أبى طالبعلى «حکمت حضرت 



        »کمال التوحيد نفى الصفات عنه«
  ۴۲۷  

  ۴۲۸              علّت نقل حديث
  ۴۲٨  حديث بيست و يکم ، "بلبل بستان تمجيد و عندليب گلستان تجريد

  ۴۲٨  ميفرمايد… وجهه  کرم اهلل» اسداهلل الغالب على بن أبى طالب«
  ۴۲٨  أجاب عنه فهو مشرك و منمن سئل عن التوحيد فهو جاهل و من «

  »"من لم يعرف التوحيد فهو الکافر  عرف التوحيد فهو ملحد و
  ۴۲۸          مأخذ حديث . علّت نقل حديث

  ۴۲۹    ››والهمني ذکرك‹‹، » دعاء کميل«ت و دّوم ، سحديث بي
  ۴۲٩  حديث بيست و سّوم ، "بدر منير افالك علم و معرفت و نقطه و 

  عليه التحية و الثناء »على بن أبى طالب«الغالب  مرکز دائرۀ واليت اسداهلل
  کل ما في التوراة و االنجيل و الزبور موجود في القرآن"« ميفرمايد 

  مأخذ حديث . علّت نقل حديث
    ۴۲۹  حديث بيست و چهارم ، "ليس لي ان أمتحن اهلل بل هلل أن يمتحني

  ۴۲۹      و هذا ذنب ال يُغفرُ مني" . علّت نقل حديث
    بيست و پنجم ، نقل فقره اى از دعاى کميلحديث 

  ۴٣٠  
  ۴۳۰        مأخذ دعاى کميل . علّت نقل دعاى کميل

حديث بيست و ششم ، (و أنت الکتاب المبين الذى باحرُفه المضمر)
  ۴۳۰  

  ۴۳۰          مأخذ حديث . علّت نقل حديث
  ۴۳۰    فصل چهارم  نقل احاديث مروى از حضرت سيد الشهداء

  السالمامام حسين عليه 
  ۴۳١  حديث بيست و هفتم ، "ايکون لغيرك من الظهور و ما ليس لك



  حتى يکون هو المظهر لك عميت عين ال تراك "
  ۳۳۱      مأخذ حديث بيست و هفتم . علّت نقل کالم

        فصل پنجم  نقل احاديث مروى از 
  ۴۳١  

  حضرت جعفر بن محّمد امام صادق  عليه السالم
  ۴۳١    امام الهدى جعفر » کما قال«حديث بيست و هشتم ،"

  ۴۳۱      بن محّمد الصادق عليه السالم في تفسير البسملة 
  ١٨ص 

  صفحه                موضوع
  ۴۳۱      مأخذ حديث در کتب معتبره شيعه» .  الباء بهاءاهلل«

  طاب بيان فارسىمأخذ نام مقّدس بهاءاهلل در کتاب مست
  ۴۳۱            مأخذ در الواح قلم اعلىٰ 

   ۴۳۲          علّت نقل حديث بيست و هشتم
 الناس هلکاء اّال المؤمنون و«حديث بيست و نهم، "قال عليه الّسال م 

  ۴۳٢  
  »"…نون هلکاء اّال الممتحنونالمؤم

  ۴۳٢    مأخذ حديث بيست و نهم. تحقيق در متون مأخذ حديث
  ۴۳۲              علّت نقل حديث

  ۴۳۳              مآخذ و منابع
  ۴۳۵    اقوام و بزرگان قبل امثال.  اصطالحات  - سّومو سى نافه

  ۴۳۶        "من آنچه شرط بالغست با تو ميگويم"
  ۴۳۶    "ن بخس دراهم معدوده مفروشَثمَ يوسف مصر الهى را ب"
  "مثلى است مشهور أيام را چندى وقف مطرب و مى نمائيم "

  ۴۳۶  



  …""چون ببازار جوهريان گذرى نه تجلى ياقوت ُرمانى بينى 
  ۴۳۶  

  ۴۳۶          ياقوت رمانى . لعل بدخشانى
       مثل مشهور است" مأخذ .» ثبت العرش ثم انقش"«

۴۳٧  
  ۴۳۷        . مأخذ "حسنات االبرار سيئات المقربين"

  ۴۳٧    "دستى از دور بر آتش داريد" .  مأخذ . يوسف مصر الٰهى
  ۴۳۷      مأخذ . يوسف مصر اٰلهى در معارف امر بهائى

  ۴۳۸       اسالمى . ادبيات عرب و فارسىيوسف در معارف 
  ۴۳۸    " َمن جآَء ِبالحَسَنة َفلَُه َعشر اَمثالها" .  مأخذ در قرآن کريم

  ۴۳٩    "آب صافى را گل آلود کنند تا در اين گل آلودى ماهى صيد
  ۴۳۹              نمايند" . مأخذ
  ۴۳۹    مأخذ . علّت نقل قول»" .  الولد سرّ ابيه«"فالنسبة الحقيقة

  ۴۳۹              منابع مآخذ و
  ۴۴۰    اصطالحات و ادعيه اسالمى در الواح  - سى و چهارم نافه

  مندوب . اذکار  . اوراد مسنون . نوافل . 
  ۴۴۱              مأخذ و منابع

  ۴۴۲    نقل مندرجات کتب عهد قديم و جديد  - سى و پنجم نافه
  ۴۴۳      مقدمه . روش تحقيق . مفاوضات و مکاتيب

  ۴۴۳  و قصص آن مندرجات کتب عهد قديمتبيينات مبارکه در خصوص 
  ۴۴۴            مأخذ در آثار قلم اعلىٰ 

    مقصد از ايجاد . ذکر آدم .» ابوالبشر«حضرت آدم  
  ۴۴۴  

  خلقت روحانى است



خلقت عالم شش هزار ساله نيست و قديم است. خالق را مخلوق بايد
  ۴۴۴  

  ۴۴۴  حضرت آدم و شيطاننزاع و جدال سبب حرمان است  و حکايت 
  ۴۴۴            سينه بند حضرت هارون

   ۴۴۵       ماعيل .  مقصود از ذبح و قربانىذکر اسحق و اس
  ۴۴۵        سرّ فدا . علّت نقل . مأخذ در تورات

  ۴۴۵      اسحق و اسماعيل هر دو ذبيحند . سامرى و ِعجل
    ۴۴۶    هذه اضغاث احالم " مر لوط و صباياه مذکور در توراتا"

    …"انزل اهلل بهامن سلطان. تلك اقاويل المؤرخينما 
  ۴۴۶  

  ۴۴۶        سليمان نبى . علّت نقل گفتۀ سليمان نبى
  ۴۴۶  "طوبى لمن يرى الفا و ثالثمائة و خمسة و ثالثين" .  مأخذ نقل

  ۴۴۶      از اصحاح تاسع دانيال ۲۶تأويل و تفسير آيه 
  ۴۴۷    »ولى«تأويل "ولى من زنده است" .  مأخذ . تحقيق معنى 
  ۴۴۷    تأويالت مبارکه در مسائل مندرجات کتب عهد جديد

  ۴۴٧  مأخذ نقل»" . المولود من الرّوح فهو الرّوح«"قال المسيح له المجد
  ۴۴۷              علّت نقل آيه

  ١٩ص 
  صفحه                موضوع

  ۴۴٨  »"المولود من الجسد فهو جسد«"و همچنين در انجيل ميفرمايد. 
  ۴۴۸        قسم است" .  مأخذ"بدانکه خلقت بر دو 

  ۴۴٨        تعميد به آب و روح . علّت نقل آيه . 
  ۴۴۸    تعميد در قاموس کتاب مقّدس .  مأخذ در معارف امر

  ۴۴۹  "حکايت شمعون صفا" . علّت نقل حکايت. مأخذ شمعون صفا



  ۴۴٩      علّت نقل آيه . مأخذ » . تتساقط النجوم و القمر«
  مى" .  علّت نقل آيه . مأخذسيعّذ بکم القوم ٔالس«"کما قال 

  ۴۴۹  
  ۴۵۰      »واليت» . «والدت ثانى» . «والدت ثانويه«تأويل 

  ۴۵۰            مأخذ والدت ثانويه
  ۴۵۰      ون قليلون" . مأخذ"المّدعون کثيرون . و المختار

  ۴۵۰            علّت نقل آيه . تحقيق
  ۴۵۱    معنى قول مسيح االب فى االبن .  مأخذ . علّت نقل آيه

     ۴۵۱    بشرق و غرب و تبليغ امراهلل و بشارت بملکوت . مأخذسفر 
  ۴۵۱              علّت نقل آيه

  ۴۵۲        تخم پاك در ارض طيّبه . علّت نقل آيه
  »طوبى للفقراء الن لهم ملکوت اهلل«"حضرت مسيح ميفرمايد 

  ۴۵٢  
  ۴۵۲      مأخذ . علّت نقل آيه…". يعنى خوشا بحال فقرا

  ۴۵٢    مأخذ . علّت نقل آيه» . …طوبى للمطرودين الجل البر «
  ۴۵۲            مأخذ در الواح قلم اعلىٰ 

"اين انگور را ديگر نخواهم خورد مگر در ملکوت پدر". علّت نقل آيه
  ۴۵۳  

  ۴۵٣  "حضرت مسيح ميفرمايد چون در شهرى داخل شويد غبار آنشهر را
  ۴۵۳      نيز  از نعلين خود بيفشانيد" .  مأخذ . علّت نقل آيه

  از اطراف عالم«حضرت مسيح تحقق يافت که ميفرمايد"بيان 
  ۴۵٣  

  ملکوت مى آيند و داخل در ملکوت ميشوند و ابناء ملکوت از
  ۴۵۳        علّت نقل آيه . مأخذ»". خارج ميگردند



  ۴۵۴  "و حينئذ تشهدون ابن االنسان آتيا على سحاب الّسماء بقوات
  ۴۵۴            و مجد عظيم" . مأخذ

  ۴۵۴  هؤالء" "و اما الکرامون فلما رأو". علّت نقل آيه"و من اعثر احد 
  ۴۵۴      "مالك دنيا" . "مالك دنيا جمال مبارك است

    مأخذ…" . و هيچ چيز در من ندارد معنيش اينست 
  ۴۵۴  

  ۴۵۵      استاد نيکو  .علّت نقل آيه در لزوم خطا پوشى
  ۴۵۵        "چون آن روح حق ظاهر گردد".  مأخذ 

  ۴۵۵      حضرت محّمد رسول اکرم صاستدالل در حقانيّت 
  ۴۵۶      تأويل ، شفاى اصم . اعمى . ابکم . والدت ثانويه

  ۴۵۶    کور . کر  . اصم . مرده زنده شدن و غيره در ادعيه مبارکه
  ۴۵۶              تأويل ملکوت 

  ۴۵٧        شرح ملکوت در قاموس کتاب مقدس
    حکايت خروس . مأخذ بانگ خروس در بيان مبارك

  ۴۵۷  
  ۴۵٧    . مأخذ در کتب عهد قديم و جديدتأويل » رّب الجنود«

  ۴۵۷        علّت نقل آيه». رب الجنود«ترجمه لغوى 
  ۴۵۷  معنى رب الجنود در قاموس کتاب مقّدس .  مأخذ در آثار قلم اعلىٰ 

  ۴۵٨      "از حضرت بولس از بعضى مسائل فلسفه پرسيدند
  ۴۵۸  …"چيز ميدانستمجواب فرمود که من تا از مسيح خبر نداشتم . هر 

  ۴۵۸        "وعالمتى عظيم در آسمان ظاهر شد"
  ۴۵٨      زن . آفتاب . ماه . اورشليم . دوازده اکليل 

  ۴۵۸      . فرزند(مولود) . بيابان (بريه) ه(دوازده ستار
  ۴۵۸          نزول اورشليم تازه  .  مأخذ



  ۴۵٩      معجزات حضرت مسيح. "(إعلمى يا أمة اهلل)
      أن جميع المسائل المذکورة فى االنجيل من عجائب المسيح 

  کلّها تفاسير و تأويل . ال يعلمها اال کل سميع بصير"
  در انجيل مذکور است که ضعيفۀ زانيه بحضور حضرت مسيح

  ۴۵۹          مأخذ…" .  حاضر شد و اقرار کرد
  ۴۵۹  "عبدالبهاء تا تواند ديدۀ خطا پوش خواهد و ستر نمايد  .  مأخذ

  ٢٠ص 
  صفحه                موضوع

  ۴۵۹    مسيح فرمود ، امور بسياريست که الزم است بيان شود
  ۴۶۰  "حرف" . "کلمه". حرف عضوى از اعضاى کلمه است . مأخذ
  ۴۶۰  تفسير و تأويل و مقصود از "ابليس" و رّد افکار و نظرات "ولتر" 

  ۴۶۰              علّت نقل
  ۴۶۰    …امراهلل دو نفر  از حواريون حضرت روح بجهت تبليغ 

  ۴۶۱  مآخذ معتبر مراجعه و تحقيق در مندرجات کتب عهد قديم و جديد
  ۴۶۲              مآخذ و منابع

  ۴۶۳     اديان غير سامى و فالسفه و در ذکر فرق  - سى و ششم نافه
  ۴۶۴  ى . مآخذ تحقيق در اديان هندثيافثوطايفه . طائفه برهموسماج 

  ۴۶۴              مآخذ و منابع
  ۴۶۵  و اعدا هجوم . تعرضات . اعتساف و ظلم علماء  - سى و هفتم نافه
  ۴۶۵  فتح و ظفر امراهلل گرديد که سبباحبّاى الهى و نتايج حاصله  به

  ۴۶۶ ظلم اعداء تايج حاصله ازعلت ظلم و عدوان به احباى الهى ، ن
 و روش اهل . ظلم و عدوان صالح عاجزان امراهلل باحباى الهى

  عاقبت در خسران افتندبطالن است . و 
 ۴۶۶ در ذکر ظلم و عدوان اعدا به أحباى الهى و بيان مراتب تاثرات



 به بهائيان  مبارك نسبت به ظلم و اعتساف اعداقلبى و روحى 
  آن موهبت کبرى و عطيّه عظمى استو اينکه 

  اظهار همدردى با احباى ستمديده 
  ۴۶۶  يزد و اصفهانذکر بعضى از نتايج  سفک دم مطهر شهدا . شهداى 

استقرار عرش مطهر و مقدس حضرت رّب اعلٰى و شهادت احبّا در نيريز
 ۴۶۶  

  ۴۶۷              مآخذ و منابع
  ۴۶۹    معرفى حضرت بهاءاهلل. تبليغ امراهلل  - سى و هشتم نافه

  . خصائص مبلغينظهور امر بهائى
  ۴۶٩               مقدمه

  ۴۶۹  مقرّب درگاهمقام مبلغين . مبلّغين صف اول   شرايط مبلغين. 
    ۴۶۹  تبليغ امراهلل ، محبت بهاءاهلل و  .مقام حوارى حضرت بهاءاهلل فوز 

  منوط به سه شرط است
  ۴٧٠        و مقصود از حکمت تبليغ به حکمت

    تبليغ بايد بحکمت مجرى گردد
  ۴۷۰        تبليغ بايد متناسب با قابليت نفوس باشد

  ۴۷۰    مراعات مقتضيات مکان و وقت . مقصود از حکمت
  تبليغ بقدر استعداد القا گرد و با محبت و در صورت اعتراض

  ۴۷۰  
  ۴۷۰    معامله بسکون و سکوت و وقار . تبليغ به اعمال و رفتار 

  ۴۷۰      خصائص اهل بها . روحانيت . اخالق بهائى
  براى نشر نفحات اهلل و احباء الهى  اوامر مبارکه به

  ۴۷۰  ن امر مقدر شده استبراى مبلغي قدر و مقاميکه در ملکوت ابهىٰ 
  ۴۷١  اوامر مبارکه به امر تبليغ و اينکه در تبليغ جنود مٔالء اعلٰى ناصر 



  ۴۷۱      مبلغينند . امر  تبليغ يرليغ بليغ از ملکوت ابهٰى دارد
  ۴۷١           الهى به تبليغ امراهلل ىتشويق احبا

  "خدمت عتبۀ مقدسه نشر نفحات"
  ۴۷١    و سبب نصرت است فصيح تبليغ سبب تأييد و گشودن لسان

  ۴۷١        مبلغ سبب هدايت است نه عامل هدايت
  ۴۷۱      هجوم و اعتراض جهال سبب آگاهى عاقالن است

  ۴۷١    :در صحبتهاى تبليغى جّل ذکره  معرفى حضرت بهاءاهلل
  ۴۷۱    كمعلم اول عالم . صلح عمومى . عظمت جمال مبار

    ۴۷١        و سالطين و تحقق آنها كخطابات بملو
  ۴۷٢    حقيقى ، ناشرين نفحات اهلل و مبلغين امراهلل اند دهقان

  ۴۷۲    محافل تبليغى و مواضيع مورد مذاکره و نظم و ترتيب آن
  و مراتب اعظميّت آن تکريم و احترام به ظهور جديد

  ۴۷٢  در جواب اينکه بعضى از تعاليم در کتب و زبر قبل نيز  كبيان مبار
  ۴۷۲      ترويج گشت. "آن تعاليم در زمان خود موجود است

  ۴۷٢    حال در دست ملل مانند آيت منسوخ مينمايدو تأثير نمود . 
  "و هيچ حکمى ندارد

  ۴۷٢  حتمى الوقوع است . امر به تبليغ براى عموم است موفقيت در تبليغ
  ۴۷۲              مآخذ و منابع

  ٢١ص 
  صفحه                موضوع

 . دولجهت جامعه . جامعه شناسى . حکومت ها   - سى و نهم نافه
  ۴۷۳ 

    ۴۷۴      جهت جامعه سبب الفت و اتحاد بين بشر است  و 
  ۴۷۴          اقسام آن ، غير ملکوتى . ملکوتى



  ۴۷۴  . مليت جهت جامعه غير ملکوتى موقت است و اقسام آن ، وطنيت
  ۴۷۴      وحدت سياسيه . وحدت افکار  .  اتحاد منافع

خيريه حکومت عادله  تأسيس شرکتجهت جامعه ملکوتى ابديست . 
  ۴۷۴  

  عدم مداخله در امور سياسيه
    ۴۷۴              مآخذ و منابع

        اماکن اسماء . القاب  - چهلّم نافه
  ۴۷۵  

  ۴۷۶    "ارض مقّدس" "ارض مقصود".  فلسطين ( حيفا . عّکا)
  ۴۷۶      القاب و اسماء روضه مبارکه ، مسجد الحرام

  ۴۷۶        کوه قاف . قدس االقداس اصحاب رس 
  ۴۷۶               مآخذ و  منابع  

  ۴۷۷      قدر .. قضا  اختيار .جبر   - چهل و يکم نافه
  ۴۷٨                مقدمه

  ۴۷٨    قضا . قضاء .اختيار .   جبر. مبحث الفاظ و معانى لغات 
  ۴۷۸            قدريه . تفويض .  الَقًدرْ 

  ۴۷۸  تبيينات در مسأله جبر و اختيار در مکاتيب . "ال جبر و ال تفويض"
  ۴۷۹    تبيينات و تعاليم مبارکه در الواح مندرجه در مکاتيب خالصه

  ۴۷٩        "فاعلم ان القدرة القديمة محرکة االٓفاق"
  ة لحرکة االشجار"حرکت االنسان مباين"

  ۴۷۹          انسان در افعال خود مختار است
  ۴۷٩    يک عمل انسان اختيارى نيست بلکه در آن اجبار است و

  جبار استن اعمال محرك خداى عزيز در آ
  حرکت و سکون اشياء باراده حق است 



اعمال انسان بجبر است و يا اراده و عمل نفس انسانى نه روح انسان
  ۴۷۹  

  "کل محصور مجبور است" . جبر باطل است و 
  ۴۷۹  خلق بمقتضيات قابليات خلق شده اند تا موافق عدل کلى الهى باشد

  ۴۷۹            بيان مبارك در قضا و قدر
  ٤٨٠ص 

  ۴۸۰          انسان . نصيب . قسمتتقدير 
  ۴٨٠    جبر و تفويض در مفاوضاترؤس بيانات مبارکه در مسأله 

  اين مسأله از اّمهات مسائل اٰلهيّه است
        امورى در تحت اختيار انسان است

  ۴٨٠  
  ۴۸۰      اموريست که انسان بر آن مجبول و مجبور است

  ۴٨٠    اينکه بشر عجز صرف استمسألۀ ديگر در ميان است و آن 
  ۴۸۰      توانائى و قدرت مخصوص حضرت پروردگار است

  ۴٨٠          جميع اشياء در رتبۀ خود کاملند 
  ۴۸۰    سکون و حرکت انسان موقوف بتأييد حضرت يزدان است

    اختيار خير و شرّ راجع بانسان و در هر صورت موقوف
  ۴٨٠  

  .   بمدد وجودى از پروردگار
  ۴۸۰    جبر و اختيار. قدرت و اراده الهى در :مأحذ آثار قلم اعلىٰ 

  . قضا و قدر. حدود انسان
   ۴۸٣  ممکنات در يدامور  مامز که در آن نشان ميدهد بيان قلم اعلىٰ 

  قدرت الهى است
  ۴٨٢  نمونه هائى از آيات الهى که مبين آنست که انسان داراى اراده



  ۴٨٢    مظاهر الهى ،  و يا اعراض دعوت و اختيار در مقابل قبول
  رزائل و انجام عمل نيک و بد است دفع کسب کماالت و

  ۴٨٣    اراده الهى و نيز مختار بودن انسان  ، که در آن بيان مبارکى
  تتوامًا نازل گرديده اس

  ۴۸۳      جبر و اختيار ، قضا و قدر در معارف اسالمى
  ۴٨٣ هب در تأييدجبره آياتى از قرآن مجيد که بنظر متکلّمين اشاعره و فرقه مُ 

  د به ارادۀ خدا استتمى اف و هرچه اتفاق جبر و اينکه هر چه هست
  ۴۸۴  آياتى در قران که به اعتقاد متکلّمين معتزله و قدريون در آنها نشان

  است يشدر افعال خو ميدهد که انسان مختار
  ۴۸۴  احاديث نبوى در تاييد به جبر و اينکه سرنوشت و مقّدرات انسان

  تاز قبل تعيين شده اس
  ۴۸۴      در مذهب شيعه   اطهار عليهما سالم اديث ائّمهاح

  ۴۸۴            است "" امر بين االمرين
  ۴۸۴       عقايد مذاهب و فرق اسالم در مسئله جبر و اختيار 

  ٢٢ص 
  صفحه                موضوع

  ۴۸۴    اهل بها در مسائل قضا و قدر ، جبر و اختيار و  معتقدات
  ۴۸۴      معنى قدردر  حدود اختيارات انسان در آثار مبارکه 

  ۴۸۴       مسئوليت در مقابل اختيار . حدود اختيارات انسان
  ۴۸۴            بشر عجز صرف است 

  ۴۸۵    تحقيقى در دو فقره از آيات و بيانات الهى که از يک جهت
  بيان امريّه ايست که در آن  و از جهتى ديگرن سلب اختيار و اراده از انسا

  در عين حال اجراى آن اوامر  امر و تکليف به اجراى اوامر الهى شده و 
  و نواهى موکول به مراتب ايمان و درجۀ ايقان به مظهر امراهلل شده است



  ۴۸۵      بيان در معنى آزادى و حّد آزادى براى انسان
  ۴۸۷         و اقسام آناراده تبيين و معنى آزادى 

  ۴۸٧      الهى استآزادى حقيقى در تحت سنن و احکام 
  ۴۸۷            آزادى مشروط است

  در دين اهلل حريّت اعمال نيست از قانون الهى نميتواند انسان 
  ۴۸٧  

         تجاوز نمايد ولو ضررى بغير نرساند
  ۴۸۷  

  ۴۸۸              مآخذ و  منابع
  ۴۸۹    تصوف . اصطالحات عرفانى عرفان .  - چهل و دومنافه 

        . عقايد صناديد متصوفه  جوهرحقايق ممکنات . 
  ۴۹۰        عقايد در امر بهائى در بارۀ حقايق ممکنات

  ۴۹۰    در امر بهائى رد تجّسد و  عقائد حلول خدا در حقائق اشياء
  ۴۹۰          مأخذ در آثار قلم اعلٰى جّل ذکره

  ۴۹١      اقانيم سه گانه در نزد نصارىٰ  تحقيق . تجّسد و
  نظرات فالسفه اسالم و نصارىٰ تثليث و تجّسد در قرآن کريم و 

  ۴۹۱  
  ۴۹۱    در بيان مبارك اعيان ثابته از نظر عرفا.  عقائد عوام عرفا

  ۴۹٢      رّد اعيان ثابته از نظر عقائد عرفابيان مبارك در 
  ۴۹۲    . حقيقت غير منعوته ه که منقطع وجدانيستتوجود غير منعو

      معنى منقطع الوجدانى در اصطالحات عرفا
  ۴۹۲  

  ۴۹٢    و  تبيين حقيقت کليه و ذات اقدس الهى . کليهقت حقي
  ۴۹۲      در تنزل ذات احديّت به عالم خلق عقائد عرفا ردّ 



  ۴۹٢  دالئلبنقل عقائد متصوفه در عالم حق و خلق و رّد عقايد آنان 
  ۴۹۲      و براهين عقلى و حقيقت آن در نزد انبياء الهى

  ۴۹٢        انبيا بدليل و براهين سه عالم اثبات نمودند
  ۴۹۲          »عالم حق  عالم  امر  عالم خلق «

و بيانات نزولى و تبيينى ايشان شرح عقايد وحدت وجودى ها و عقايد
  ۴۹۳  

  اصطالحات در متون لوح تفسير کنت کنز 
  ۴۹۴  احد. احديت. فيض اقدس. کنز مخفى. اعيان ثابته. توحيد شهودى

  ۴۹۵      عوالم جمع و تفصيل و جمع جمع و تفصيل تفصيل
  ۴۹۵            مأخذ در آثار قلم اعلىٰ 

  ۴۹۶              مآخذ و  منابع
  ۴۹٧    منّور . ضياءانوار . نورانى .  .نور   -  چهل و سّوم نافه

  ۴۹۷      هدايت. چراغ .  سراج . زجاج .  اشراق  روشنائى
  ۴۹٨    نور  . نار  . گمراهىتيره . تيره گى . ظلمت . تاريکى . 

  ۴۹٨        نورانى .  منّور .  ضياء . نار انوار . 
  ۴۹٨  که بکثرت در الواح نزولى و تبيينى مأخذ آيه نور در الواح قلم اعلىٰ 

ٰمٰواِت َو ٱْالَْرضِ "نازل شده است.  ۴۹۸  " در کتاب ايقاناَهللُ نُوُر ٱلس  
  ۴۹۸       سوره نور ۳۵/٢٤قرآن کريم و مکاتيب . آيه شريفه 

  ۴۹۸      در آثار قلم اعلىٰ  . مأخذ حديث حجابهاى نور
  ۴۹۹    در توقيعات حضرت ولى امراهلل  جّل سلطانه حديث مأخذ
  . نار به معانى نور مبين . منّور . نار ساطع . قلبي نورانى.  نور

  ۴۹۹    
  ۴۹۹      . نار الموقدة . نار محبة اهلل مختلفه نازل شده است

  ۴۹۹      . اشراق روشنائى.  . اشراق شمس نار عدوان



مأخذ در الواح قلم اعلىٰ  . . نور . ظلماتظلمات. تاريکى . گمراهى
  ۵۰۰   

  ۵۰۰  و مختصرى در عقائد و شروح موجوده حديث حجابهاى نور مأخذ
  ۵۰۰          در معارف اسالمى از آن در مراد

  ۵۰۱              مآخذ و  منابع
  ٢٣ص 

  صفحه                موضوع
  ۵۰۲      جواب سؤاالت سائلين  - چهل و چهارم نافه

  ۵۰۳  و ذکر وضعيت و احوال مبارك  روش جواب به سؤاالت سائلين
  سؤال از . سبعين الف سنة . خمسون سنة . خمسين الف عام

  ۵۰٣  
  ۵۰۳            مأخذ در آثار قلم اعلىٰ 

  و أما االٓية المبارکة و يحمل عرش" «:سؤالحمل عرش رّب. 
  ۵۰۴  

  ۵۰۴            »يومئذ ثمانية كربّ 
      زيارة سيد الشهداء سؤال از "و اما ما ورد فى

  ۵۰۴  
  ۵۰۴    سؤال از نشئه أخروى.  سؤال از مقصود از مقصود آفرينش

  ۵۰۴    و سعادت در فطرت انسان است و  سؤال از اينکه شقاوت
  ۵۰۴        با او متولد ميشود و يا اکتسابى است

  ۵۰۴      سؤال از جنود التأييد مجندة في المال أالعلىٰ 
  ۵۰۵    »است اهلل أبهىٰ «مٔال أعلى گ نبااليوم  . سؤال از تحيت

    ۵۰۵  ت جمال غيب أحديت است کهکوس ربوبيّ » تحيت اهلل أبهى«
  در قلب امکان تأثير مينمايد



  ۵۰۵        يافات نوزده روزهاز ض سؤال از مقصود
        سؤال از الفت و يگانگى و مهربانى

  ۵۰۵  
          سؤال از مشورت مأمور بها

  ۵۰۵  
  ۵۰۵        مشورت مجلس شور سياسى عمومى

  ۵۰۵  سؤال از اخبار ظهور  پيغمبر اکرم حضرت محّمد ص در انجيل
  ۵۰۵      حّل اسم أعظم .سؤاالت و اجوبه حمل حرز و دعا

        فال . رمل . تفأل . تشاؤمسؤال از 
  ۵۰۵  

    . سؤال از نفوس غافل در نزدسؤال از کلمات مکنونه
  ۵۰۶    

  ۵۰۶           . سؤال از نفوس غافل در نزد حق
  ۵۰۶        در عالم وجود بي ثمر نماند هيچ عملى

  خذ ثالوثأمثالوث در کتب لغت . سؤال از "قضية الثالوث " 
  ۵۰۶  

        سؤال از لؤلؤ مصون در کالم مکنون
  ۵۰۶  

  ۵۰۶      ت اسماء . سؤال از يک بيت مثنوىسؤال از جن
  ۵۰۶          کتاب تکوين . کتاب تدوين

    نيستتسميه اوالد بنام بهاءاهلل و حضرت اعلٰى جائز 
  ۵۰٧  

  ۵۰۷              مآخذ و  منابع
  ۵۰٨  در توقيعات در مکاتيب نقل مضمون الواحى  - چهل و پنجمنافه 



  جّل سلطانه حضرت ولى امراهلل
  ۵۰٩        ه سبک انشاء و تحرير در دو لوحتشاب

  ۵۰۹              مآخذ و  منابع
  ۵١٠  آياتدر . مظاهر اٰلهى اسماءاهلل و صفات خدا   -نافه نهم  – تعليقه

  نزولى و  تبيينات حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه
  ۵١١  تقديم به ثلّه اى از کبار علماء ، فضالء ، مبلّغين و خادمين امراهلل 

  در عصر رسولى و عصر تکوين
  ۵۱۲          موضوع مورد تحقيق   مقدمه .

  ۵۱۳  در الواح الهى و صفات خدا و مظاهر امر او  ءاسمافصل اّول     
  ۵۱۴      فت خداى متعالمعر روشهاى شناخت و حصول

    خدا در معارف اديان عموما و  معارف بهائى و اسالم
  ۵۰۶  

  ۵۱۴        خصوصا با اسماء و صفاتى ذکر شده است
  ۵۱۴          فصل دوم    صفات و اسماء خدا

  ۵۱۴          صفات ثبوتيه . صفات سلبيه
  ۵۱۵    در کتب فلسفه الهيات خاصخدا  اسماء و صفاتتعريف 

  ۵۱۵        . تعريف اسم صفتفرق بين اسم و 
  ۵۱۵  فصل سّوم   طبقه بندى اسمآءاهلل در کتب آسمانى و الواح اٰلهى

  ۵۱۵  اسماء و صفات ثبوتيه (جماليّه . کماليّه) . صفات سلبيّه (جالليّه)
  ۵۱۵        درالواح اٰلهى خدا نمونه هائى از صفات

  ۵۱۶  فصل چهارم   اسماء و صفات الهى در آيات نزولى و الواح تبيينى
     ۵۱۶    صالت کبير آثار حضرت بهاءاهلل جّل کبريائه :  اسماءاهلل در

  کتاب مستطاب اقدس. ادعيه صيام . مناجاتهاى فارسى و عربى
  لوح  کلمات فردوسيّه لوح تجليّات . الواح اقتدارات  الواح اشراقات .



  لوح بشارات . لوح طرازات . الواح ملوك و سالطين. لوح العالم
  . سوره هيکل. سوره مدينة التوحيد. زيارتنامه لوح سلطان

  ٢٤ص 
  صفحه                موضوع

    آثار حضرت باب اهلل االعظم جّل اعزازه اسماءاهلل در
  ۵۱۷  

  ۵۱۷  جّل ذکره در آثار حضرت نقطه اولىٰ  فصل پنجم  نفى صفات از خدا
  ۵۱۷     در آثارحضرت بهاءاهلل جّل کبريائهنفى صفات از خدا 

    ۵۱۷    ء اهلل و صفات الهى با توحيد و ارتباط اسمافصل ششم   
  ۵۱۷          و آيات اٰلهى حدانيت خداو

  ۵۱۷  دبه مظهر او که انبياء الهى ان راجع ميشوداسماء و صفات در اينکه 
  ۵۱٨   لوح عيد رضوان . لوح صيام . دعاى وقت صبحاسماء اهلل در : 

  کتاب مستطاب اقدس . لوح سلطان . لوح هرتيک 
  ۵۱۸      قد احترق المخلصون . لوح مدينة التوحيدلوح 

    لوح هو الباهى البهّى االبهٰى  "تموّجات أبحر اسميّه
  ۵۱٨  
    ۵۱۸    اش ظاهر  و ظهورات يمايم صفتيّه از امرش باهر"از اراده

        اسماء اهلل در کتاب مستطاب ايقان
  ٥١٨  

  ۵۱۸  حضرت اعلٰى محل ظهور اسماء الُحْسنٰى است (لوح ششم صيام)
  ۵۱۹    فصل هفتم  وحدت ذات اٰلهى . صفات اٰلهى . افعال اٰلهى

  ۵۱۹        لوح مدينة التّوحيداسماء اهلل و صفات در 
  ۵۱٩      فصل هشتم صفات و اسماء اٰلهى در الواح تبيينى

  حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه



   ۵۱٩      سبيل ادراك ذات بارى مسدود است و  او را عنوان
  على االطالق نيست و مجهول النّعت است و کليّه 

  ۵۱٩  و وحى قمحامد و نعوت و اسماء الحسنى و صفاته العليا به مشر
  مرکز ظهور  راجع ميشود

  ۵۱٩    اسماء الُحْسنٰى در عالم خلق مقصود جمال اقدس ابهٰى و 
  حضرت نقطه اولٰى است

      خدا منزّه  و مقّدس از صفات و اسماء است
  ۵۱۹  

  ۵۱۹ - ۵۲۰      اقدس اٰلهى منزّه از نعت و ثناء است ذات
    در معنى اسم و اسماء خدا در تفسير بسم اهلل الرّحيم

  ۵۲۰  
  ۵۲۱  خالصه تبيينات و تفسير مبارك  در مقصود از صفات و اسماء اٰلهى
  مطلب اول ، اسماء خدا که از صفات مشتق شده اند آن کماالت

  ۵۲۱          …خدا است در حقيقت ذات او 
  و در مقام احديّت  براى آن ظهورى و تعّينى نيست

  ۵۲۱        "ليس له وجود زائد ممتاز  عن الذات"
  ۵۲۱  مطلب دوم ، حقيقت ذات اٰلهى در مرتبۀ احديّت وجود و ماهيّت

  ۵۲۱        عين يکديگرند "ماهيته عين وجوده" 
مطلب سّوم ، حقيقت ذات اٰلهى مجرد از داشتن سمت و اشاره است

  ۵۲۱  
  ۵۲۱  چهارم ، "کلمه جامعه" "اهلل" . "ان هذه الکلمة الجامعة مطلب

  ۵۲۱    داللتها على کنه ذات ال يتصور و الحقيقة الکاملة من حيث
  ال تدخل فى العبارة   داللتها على کنه ذات ال يتصور عنها االشارة و

  سبحانه و تعالٰى بمظهر نفسه و استقرار ه و اما من حيث ظهور الحق



  العرش الرّحمانى"استوائه على 
    ۵۲۱      منابع مطالعه در اسماء و صفات الهى در الواح

  ۵۲۱ حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه
 ۵۲۲  ر   فصل نهم   مأخذ اسماء الحسنٰى و صفاته العليا در قرآن کريم
  ۵۲۲     خداى متعال در قرآن مجيد خود را به اسمائى خوانده است

  ۵۲۴      اسالمى فصل دهم    اسماء الحسنٰى در احاديث
حديث مروى از حضرت رسول اکرم ص : "هلل تسعة و تسعون اسماء"

  ۵۲۴  
  ۵۲۴          فصل يازدهم  نظرات علماى شيعه
  ۵۲۴          االنبياء فإّنهم مظاهر االسماءاهلل

  سوره اعراف: ۱۷۹/٧حديث حضرت صادق ع در شرح آيه 
  ۵۲۴ - ۵۲۵           "َنْحُن َو هللِ اْالْسماُء اْلُحْسنَى"

  ٢٥ ص
  صفحه                موضوع

  ۵۲۵  در کتب کالم اهل سنّت و جماعتاسماء الحسنى  فصل دوازدهم 
  ۵۲۵            نظرات معتزله و اشاعره

  ۵۲۵  نو اسماء در کتب الهيّات فالسفه الهيبّو صفاتفصل سيزدهم  
  . اسماء و صفاتى که واجب عين ذات استصفات 

  ۵۲۵    نموده اندهاى طوالنى مبادرت ثن به بحفالسفه الهييو
  ۵۲۵      فرق ميان اسم و صفت . علم . قدرت .  اراده

  ۵۲۵      اسماء الحسنى و صفات العليا در فصل چهاردهم 
  فا و متصوفهتأليفات عر

  ۵۲۶        اساس اعتقادات اهل بهافصل پانزدهم  
        



  ۵۲۶      اهّميّت مقام انسان . معانى اسماء و صفات
  ۵۲۶          مطلب اّول  اعتقادات اهل بهاء

  مطلب دّوم  مقصود از اسماء الحسنى در ايقان شريف و ساير 
  ۵۲۶  

  است» نفس مظهر ظهور«الواح نزولى و تبيينى 
  ۵۲۶  سّوم اهّميّت مقام انسان .  انسان صورت و مثال الهى است  مطلب

  ۵۲۶          لوح "هواهلل البهّى االبهٰى. 
  ۵۲۷  ف امر بهائىتحقيق در معانى اسماء و صفات در معار مطلب چهارم 

  ۵۲٧      بان. مهر رحيماراده . قدرت . علم . رحمن . 
  ۵۲۷    حضرت ولّي امراهلل جّل سلطانه  عدل و عدالت . در بيانات تبيينى

  ۵٢٧در معنى عدل و مهربانى و رحمت خدا در توقيع قد ظهر يو م الميعاد    
  ۵۲۸آن دارد نمونه هائى از ارادۀ خدا که شواهد تاريخى داللت بر  حقيقت

  ۵۲۸        اراده اٰلهى در  ظهور موعود کّل اديان
 اراده  الهى در تأسيس مرکز جهانى امر بهائى در  کرم اهلل (کوه کرمل)

  ۵۲۸  
  ۵۲۸  اراده الهى و جمال اقدس ابهٰى در استقرار عرش مّطهر و مقّدس

  عليرغم ارادۀ اعداى امر حضرت نقطه اولٰى بعد از متجاوز از پنجاه سال
  در کوه کرمل ارض اقدس

    ۵۲۸    ارادۀ الهى در بشارات حتمى الوقوع مواعيد لوح کرمل و
  ۵۲۸    لوح اشراقات در استقرار بيت العدل اعظم شيداهلل ارکانه 

  ملجاء و پنان عالميان بر کرسى عدل و هدايت راکبين سفينه حمراء 
  انىو وحدت عالم انس در هدايت من على االرض در استقرار صلح عمومى

 »ال َتْقَنُطوا«تحقيق در مناجاتى از قلم اعلٰى در  ادعيه محبوب و کلمه 
  ۵۲۹  



  ۵۳۰        نمونه هائى ازاسماءاهلل در آثارمبارکه
  ۵۳۱    فصل شانزدهم  معانى اسماء و صفات خدا در کتب لغت

  ۵۳۵  فصل هفدهم  نمونه هائى از آيات الهى و الواح و توقيعات مبارکه
  ر آن نازل شده استکه صفات و اسماء د 

    ۵۳۶      : ظهورات عدل و شؤنات قهر اٰلهىلوح حين افطار
  … "غّفار . قّهار : "بهذاالسمين 

  ۵۳۷  مناجاتها و ادعيه صادره از قلم حضرت ولى امراهلل جّل سلطانه
  ۵۳٨  فصل هجدهم  نمونه هائى از منابع مطالعه در اسماء و صفات الهى

  يهود و نصارى  در کتب فلسفه و متکلمين اسالم ،
  ۵۳۹              مآخذ و  منابع

  ۵۴۱              عالئم اختصارى
 ۵۴۲         مشخّصات کتب .  مآخذ و  منابع

                  
    

  
   



  ۲۶ص 
  هواهلل تعالٰى شانه العظمة و االقتدار

  "سراهلل االعظم"حضرت  "سرکار آقا"در  حمد و ثناى موالى حنون 
" را  سزاست و حمد و ثنا ۱شريك لهوحده ال حمد و ثنا بساط عّز سلطان احديت "

رافع بنيان " "۱مطاف الرسلمظهر جمال و کمال او جمال اهلل جمال اقدس ابهٰى "
ُقِل اللُهم ٰماِلَك "" ۲مالك دنيا" "۱سلطان سرير الهوت""۱الصلح االعظم بين االمم

نْ  حجة " ؛ و  حضرت نقطه اولٰى "۳َتٰشآءُ  الُْمْلِك ُتْؤِتى الُْمْلَك َمْن َتٰشآءُ ُو َتنِْزُع الُْملَْك ِمم
" و تکبير و ثنا بر انبياى الهى مهابط ۱اهلل بين االمم الدرة االولٰى ... سلطان الرسل

وحى الهى و تحيت و ثناء به ساحت مقدس حضرت عبدالبهاء غصن اهلل االعظم و 
قرة ى "اعز ابه سّراهلل االکرم، من طاف حوله االسماء ، سرکار آقا مرکز عهد و ميثاق امر

عين البهاء و وديعة بين خلقه و مبين آياته و کلماته و حصن امره و درع دينه و مروج 
شريعته و امين سره و شارح اصول نظمه و رافع لوآء نصره و المتوج باکليل العبودية فى 

" و  اظهار عبوديت خالصه بساحت مقدس حضرت ولى امراهلل جّل سلطانه ۱خدمة امره
  " تقديم و رجاى دعا دارد.۴ مصدر کّل خيرعدل اعظم "و  بيت ال

و اّما بعد له الحمد و الثناء و له الفضل و العطاء که اين عبد ال شيئ که من دون 
استحقاق و بصرف رحمت واسعه و فضل بى منتهايش قلب و فؤادش به شرف 

" موقن گشت و رخ تاريکش به ۵حضرت خفى االلطافعبوديّت و خاکسارى آستان "
ه ثغر م بابتسهذا ظهور انوار ظهورى که در اعظميّت آن شجرۀ الهيّه قلم اعلى فرمود "

" منّور گشت در حيرانى کامل قدم در سبيل مطالعه مکاتيب حضرت عبدالبهاء ۶الوجود
بر داشت که در هر  کلمه و جمله و لوح آن ُدَرِر ثمينه مکنونه و لئالى مخزونه سّرًا و 

م است . تبياناتش کوکبى است درخشنده از براى مشتاقان علوم عالنيّه مکتوم و معلو
و اسرار الهى در الواح نزولى اب آسمانى که بمدد آن فهم و درك الواح نزولى آسان 

ميشود و سيفى است شاهر که ريشه و شاخه هاى خشکيدۀ نقض را از بيخ و بن ميکند  
عه اش داشته و دارم که اين . اين مفتقر در اين وادى اوسع اميد وطيد به رحمت واس



ذليل آستان مقّدسش را از فيض ابديش که معرفت اب آسمانى و آيات نازله از سماء 
امرش و اجراى احکام وحدودش و تمسک بعروة الوثقٰى ميثاق حّى غليظ و عبوديت 

 ِانا ُکل َلَك بحت بات به ساحت رفيع بيت العدل اعظم است محروم نفرمايد."
  " بعونه و فضله.۷ِمْن َرْحَمِتَك آِمُلْونُ  ٰساِجدْوَن وَ 

قل روح االعمال هو رضآئى و علّق کل شئ بقبولى اقرئوا االلواخ " بمصداق آيه
اين فانى بحت و عبد بيمقدار که پيوسته در طلب عون و ،  "۸لتعرفوا ما هو المقصود

استعدادات عنايت آن وجود مقدس است معروض ميدارد که در ذکر مقام مبارك و 
فطرى و ارثى که از جانب جمال اقدس ابهى بايشان از مواهب عترت رسيد براى 
کسى که با آثار مبارکه اش افتخار آشنائى پيدا ميکند و  حرکت قلم ملهم و  وااليش 
را در ميادين تحرير مکاتيب بديده عنصرى با سواد و معلومات مقدماتى مى بيند 

وت آن موالى بى همتا قلم شکسته را بر روى اين چگونه تواند که در محامد و نع
اوراق بحر کت آورد. وچون مجاز به تاويل مقام او که از اصبع قلم مشيت الهى نازل 

نون موالى ح ك ،شده نيست بناچار بايد رجوع کند به مرکز امر بعد از صعود مبار
مقام مقدس  آن باصرح بيان "دور بهائىدر توقيع "که   حضرت ولى امراهلل جّل سلطانه

و منحصر بفرد در تاريخ اديان تبيين گرديده که صفحات تاريخ را تا ابد االٓباد مزيّن 
 فرموده است.

_________________________________________________________
___________________  

؛ کتاب  ۴۰۴ص   ۳م . ج  – ۲بديع.  ۱۰۱لوح مبارك قرن (توقيع منيع نوروز   -۱
قرآن  – ۳(َسيَِّد ٰهذا العاَلِم).  ۳۰آيه  ۱۴و  انجيل يوحنّا باب   ۷۸تطاب اقدس بند مس

 – ۵الواح وصاياى مبارکه حضرت عبدالبهاء.   -۴  .۲۵مجيد سوره آل عمران آيه 
   ص ۱اذکار المقّربين ج  – ۷.  ۲لوح مبارك اقتدارات ص  – ۶.   ۲۲۷ص  ۳م . ج 
  . ۳۶کتاب مستطاب اقدس بند  – ۸  .۴۶

  ٢٧ص 



سبت به آن ن که اليق ذکر نيست تنها وسيلۀ ابراز مکنونات قلبىال شيئ  براى اين عبد
بناچار  و  انحصارا مى بايد  متوسل به تحليل تاريخى حيات مبارك گردد  موالى حنون

  که در اين طريق بر اساس نصوص مبارکه مانعى و نهيى ديده نميشود.
در سن ُنه سالگى در التزام رکاب اب آسمانى و  جمعى از اصحاب يمين  کودکى که

در اثر خدعه و دسائس اصحاب شمال  علماى جاهل و  جباران حکام وقت به عراق 
عرب و بعد به اخرب نقاط عالم به ادرنه و  عکا سرگون گرديد و  در بغداد و ادرنه و 

رسه ئى رفت و نه درس کالسيك عکا از خانه اى بخانه اى نقل مکان فرمود نه مد
فرا  ىٰ آموخت . علوم الهى را در مکتب اب آسمانى محّى رمم جمال اقدس ابه

گرفت و اولين اثمار  علم موهوبى در سنين نو جوانى با صدور لوح تفسير کنت کنز 
  از فم مطهرش چون رودخانه فرات علوم الهيّه  ، ظاهر و در دوران جلوس بر  اريکۀ ميثاق

اى عظيم به صفحات شرق و غرب جارى  و منهمر  شد و  اراضى قلوب مستبشره 
مؤمنين را بماء حّى ميثاق سقايه فرمود.و هباء منثور و غيوم متکاثفۀ ناشى از  القائات 
و اوراق ناريه و اوراق شبهات ناقضين عهد ابهٰى با ُهبوب الواح  و مکاتيب صادره از 

ٰمآِء ِبٰمآٍء سماء امر ( به مصداق اين آيه  شريفه قرآن است که فرمود "َو َفَتْحٰنآ َابْٰواَب ٱلس
. بکنار رفت و قمر واليت باوج ماه رسيد و  عالم امر  و  بهائيان ، شيفتگان  )"۹ُمنَْهِمًر 

خمر وصال مرکز عهد در ظّل ممدودش آسايش و قرارى تام يافتند. ناقضين منکوب. 
اومت پشۀ بينوا بى تاثير گشت و  دعائم و ارکان مقاومت علماى رسوم مخذول چون مق

قصر مشيد ميثاق مرتفع گرديد و  امر اسناى اب آسمانى و  مبشر وحيد و فريدش در  
طول مدت سى سال با صدور الواح و مکاتيب به افراد و گروهها و محافل و  غيره 

مانت ميثاق ابتدريج انسجامى ابدى يافت و  مکاتبات و الواح صادره بوسيلۀ حامالن 
قوتى غير  قابل تصور به راکبين سفينۀ حمراء داد و  بقوۀ اسم اعظم روباهان مکار 

. کالب ارض از گرديدندتاريك يأس و حرمان سرنگون  ه هاى مظلم ونقض بحفر
کما وعد  ار وگرفت بجائى نرسيدند و  بخسران مبين هاى متداوم و پياپى عربده جوئى

اتى شدند و يوسف بها همچنانکه در مناج جليس زّقوميان و درکات سفلى ساقط بهاهلل 



ر اريکه " بسطوت ميثاق سلطنت سماوات علىاز قلم مبارك به آن اشاره فرموده اند "
واح ال متالتم ،و  نىطوالحيات  عزت و اقتدار جالس گشت و در ختام اين دفتر 

ى مثال جانشين ب  وصايا خط مشى مقاصد و  آمال امر حضرت پروردگار را با تعيين دو
دد وجود مبراى کور ال نهايه امر اعّز ابهى بهائى قوامى ابدى االٓباد داد  و نظر باينکه "

فواکه و ثمرات آن در قرن دوم بهائى در ظل ديوان رفيع  "۱۰است از فائض الجود
  المنار بيت العدل اعظم در اقصى نقاط عالم بديدۀ عنصرى  مشاهده ميشود.

  نافه تبيينمقصد از تاليف 
َاْى َربِّ َاَنا : "  ۱۱بمصداق بيان مبارك قلم اعلٰى در مناجاتى  تاليف اين مجموعه که

بتداى در ا "ْالَْفۭقيُر ٱلۭذْى َاْقَبلُْت ِالٰى ُاُفِق َفْضِلَك َو ٱلْٰجاِهُل ٱلۭذْى َقَصْدُت َبْحِر ِعلِْمَك 
متون الواح موالى بى   ثمينه درامر براى آگاهى و فهم در ادراک لئالى مخزونه و درر 

همتا که بعلت عقل قاصر اين عبد بى مقدار  مقصود اصلى در اخذ مقاصد اعالى 
الواح تبيينى بود، اقدام  به تحقيق در معارف الواح حضرت غصن اهلل االعظم فرع 
منشعب از  اصل قديم گرديد و  بعد از مدتى طوالنى اين عبد بفکر افتاد تا مساعى 

را در مجموعه اى تدوين و تنظيم نمايد با اميد به اينکه شايد مورد استفاده  پراکنده
احباى الهى قرار گيرد. رؤس آن مسائل که اين عبد را تشويق به تحقيق در مکاتيب 

  نمود به اين شرح است :
_________________________________________________________

___________________  
اذکار  – ۱۱.  ۷۷ – ۷۸صص  ۲م . ج  – ۱۰. ۱۱قرآن مجيد سوره قمر آيه  – ۹

  .۱۰۳المقّرربين جلد دوم ص 
  ٢٨ص 
ارك جستجو کنم و بدانم که تبيين مبدوم ، ، با تبيينات آثار الهى آشنا شوم ؛ اول 

ه مآخذ آيات قرآنيّه کسوم ، مربوط به کدام فقره اى از لوح و يا الواح نزولى است ؛ 
ت در مکاتيب بروش و سنّت اب آسمانى در الواح نزولى نازل شده و  از آن در بکثر



مرحله اولى  براى اثبات و حّجت امر اعظم بروش نقلى استدالل و احتجاج  گرديده 
و نيز براى شرح مسائل و مطالب کالمى و اخالقى و اجتماعى و سياسى نقل آيات 

ين و ه از قلم راسخ فى العلم  مرکز تبيقرآن شده است و براى فرد بهائى بيانات صادر
ميثاق حجت است ، آن بيانات را  با نظرات علماى اسالم تطبيق  نمايد. البته 
براساس بيانات مبارکه جمال قدم جّل جالله در ايقان شريف راسخين در علم مظاهر 

" ۲۱اْلِعلِْم  ِفى َوالراِسُخونَ ٰما َيْعلَُم َتاْۭويلَُه ِاال اهللُ الهى اند و  نيز بر اساس آيۀ شريفه: "
که به عقيده مذهب شيعه و نقل حديثى از حضرت صادق عليه السالم امامان 
معصومند و در حديث ديگرى از حضرت امام باقر بنقل از حضرت رسول ص پيغمبر 
اکرم است. ولى علماى مذهب شيعه اين حديث را اعتنا ننموده و مانند علماى اهل 

حقيق هى پرداخته اند، باختصار تسنّت و جماعت و متکلّمين اسالم به تاويل آيات ال
تطبيقى نمايد و از اين مجاهدت به حقيقت امر که درك بيانات تبيينى موالى رؤف 

انواع بيان در مکاتيب را طبقه بندى نمايد تا براى  چهارم ،است عميق تر پى برد ؛ 
 رهر مسئله از مسائل الهيه جوابى مستند بدست آورد که چراغ راه زندگى گردد و نيز د

خدمات يوميه در ظل مؤسسات بهائى هر نوع راى و اقدامى در تشکيالت مطابق 
ئل مطروحه طبقه بندى مسا پنجم،نصوص مبارکه مورد مشورت قرار گرفته و قرار يابد ؛ 

در مکاتيب را بقسمى نمايد که ارتباط آنها را با مآخذ آن در آثار غير بهائى که امکان 
  تسهيل در فهم در اتساع دائره 

آگاهى ها است فراهم آورد از قبيل تبيينات در اصول و مبادى امر که دانستن آن از 
روشهاى استدالل و حّجت ، علّت نقل امثال و   ،ضروريات در مسائل ايمانى است

ته هاى بزرگان قبل از ظهور امر جديد و  نيز کوششى تازه در  روشهاى لغت شناسى فگ
 رسى و تحقيق قرار گرفته و  بهمراه ساير  طبقاتکه در نافه دوم به تفصيل مورد بر 

را  ۹ششم ، نافه مطالب در الواح مبارکه در اين مجموعه تنظيم گرديده است ؛ 
تقديم به جمعى از معاريف و فضالى امر مبارك نمودم که در انتشار و اتساع معارف 

عبد  ن اينامر بهائى مساعى شان غير قابل توصيف و تحرير  و خارج از عهده و  بيا



است. از ساحت کبريائى رجا دارم که ارواح مجّرده و زکيّه شان در ملکوت ابهى 
  پيوسته مرزوق از عنايات ال نهايه جمال اقدس ابهى باشد.

  روش تحرير و تحقيق در نافه تبيين 
الواح تبيينى را مى توان مانند بابى تصور نمود که تنها وسيله و راهى است که بعد از 

ع امر  اهلل  فهم و درك مقصود حقيقى آيات نازله از قلم شارع امر را فراهم صعود شار
مينمايد و تا از آن باب وارد در تحصيل  معارف امر نگرديم اساس فهم ما ادراکات 
شخصى است و چون ادراکات در انسانها متفاوت است محققا استنتاجات نيز 

آيات اهلل در لوحى به آن اشاره  ينبمتفاوت خواهد بود.  همچنانکه مرکز ميثاق و م
صن تا ح ." ابواب تأويل و تشريح را بکلى مسدود نمايند:  ۳۱فرموده است قوله العزيز 

محفوظ و مصون ماند و اهل  .و تصرف مبتدعين .حصين امراهلل از تعرض مارقين
ارتياب رخنه نتوانند و بهانه نجويند و عقائد مختلف نگردد و آراء متعدد نشود""تمسك 

شان ترجمان بقسمى که لسان .بصريح بيان او جويند و تشبث بوضوح تبيان او خواهند 
ل أويکلمۀ از ت .لسان او گرددو خامه شان راوى بيان او. حرفى زياده و نقصان نگويند 

 تا کل در ظل کلمۀ وحدانيت محشور گردند و در تحت لواء .و تلويح و تشريح نيفزايند 
 فردانيت مجموع . 

_________________________________________________________
__________________  

 ۲۴۹صص  ۲مکاتيب عبدالبهاء ج  – ۱۳.  ۶قرآن مجيد سوره آل عمران آيه   - ۱۲
– ۲۴۷.  

  ٢٩ص 
اگر ادراکات نفوس مرجع امور شود. … اين امر اهم امور. و اين اساس اعظم اساس 

  بيت معمور در لحظۀ خراب و
لواح " از جهتى ديگر او  آيت نور منسوخ شود و ليل ديجور مستولى گردد .مطمور گردد

تبيينى بطور کلّى جامع معارف امر است از قبيل تبليغ ، مسائل کالمى . فلسفى . 



اخالقى. تکاليف روحانى و نظاير آن . بجرأت ميتوان گفت که موضوعى  شريعتى.
در امر يافت نميشود که در الواح تبيينى بطور مستقيم و يا اشاره وجود نداشته باشد. 
بنا عليهذا ميتوان استنتاج نمود که ضرورت دانستن و علم و آگاهى بمسائل تبيينى 

 اجتناب نا پذير است. 
تحقيقى و توضيحات کالمى از نظرات شخصى و استنباطات  نگارنده در روشهاى 

فردى در طرح مطالب بکلى اجتناب نموده و  انحصارًا به مآخذ و بياناتى که فهم و 
درك مطلب را آشنا ميکند قناعت گرديده است و  علّت آن اطاعت محضه در بيان 

ه و ل نظر بودمبارك فوق در مکاتيب است که همواره در تحرير اين مجموعه در مقاب
 اب خواهد بود. در هر موردى که لزوم توجيه و يا شرحى اجتناب نا پذير بود ابتداى آن

  شروع شد.» بنظر نگارنده«
سيرى در مکاتيب در چهل و پنج نافه تنظيم گرديد و اساس و مبناى آن بدليل  تنوع 

ده اى عديبيانات مبارکه تبيينى و کالمى است. نگارنده اذعان دارد که در موارد 
چند نص و  يا  مطلب در  چندين نافه بعلت  ضرورت تکرار شده است و دليلش 
اينست که حضرت عبدالبهاء نيز  در تبيينات مبارکه بهمين روش بيان الواح فرموده 
اند. براى نمونه در مواضيع عديده اى آيات قرآنيه و  "سنة اهلل" و احاديث مروى در 

يد و شرح توحيد و صفات خدا تکرار شده است که در مکاتيب مبارکه در اثبات توح
بر رسى نافه هاى متعدد بوضوح مالحظه مى گردد.  نافه نهم را که در بدو امر تحقيقى 
مستقل در اسماء و صفات الهى در معارف امر بود با الواح مبارکه در مکاتيب مرتبط 

  باشد.  نمود تا مبانى ادراکات انسان بر اساس و مبناى الواح تبيينى
در آغاز هر نافه مقدمه کوتاهى که براى آشنائى ذهن در مسائل مندرجه تبيينى 
گنجانيده شده و روشهاى مطالعه را نيز  باختصار شرح داده شده است. نظر باينکه 
آيات قرآن و  مندرجات کتب عهد قديم و جديد در اکثرى از الواح نقل و  بدانها 

تحقيق در آنها و ارتباط آن آيات بينات در نافه استدالل و احتجاج گرديده است ، 
  هاى مربوط به آن کتب مقدسه انجام گرديده است.



  
)  در نقل بيانات مبارکه در صورتيکه مواجه با ۱(  مالحظات عمومى در مکاتيب

اغالط چاپى و سهوى گردد عين بيان مبارك در کتاب نوشته شده و در حاشيه به آن 
) در متن الواح مبارکه نقل قسمتى و يا جزئى از آيات قرآن و ۲اشاره شده است. (

کم و و سى و ي احاديث مأثوره گرديده که بتفصيل و  يا اجمال در  نافه هاى سى ام
  سى و دوم درج و تحقيقى باختصار گرديده است.

  
کتب انتخابى مورد تحقيق اغلب از کتب معتبره در نزد علماى اسالم و  مأخذ کتب

يهود و نصارى انتخاب گرديده و  مؤلفين کتب غربى نيز  از ميان تاليفاتى که عارى از 
  ار گرفته است.اغراض اعتقادات مولفين است مورد استفاده و رجوع قر

در بدو امر نظر باينکه معتقد بوده و هستم که بيانات تبيينى حضرت نام کتاب 
 عبدالبهاء و حضرت ولى امراهلل جّل سلطانه مرجع منحصر بفرد تبيين و توضيحات

 دم کهرا انتخاب نمو››  نافه تبيين‹‹ نام زيباى قلم اعلى است  الواح آيات نزولى و 
يانات بروائح  سکم پيوسته اح الهى ثبت است. و اميد دارم کههر دو کلمۀ آن در الو

   تبيينى
  ٣٠ص 

  
  مايد.فرمستمرًا مشام اين عبد نااليق را معطر  مولى الورٰى جّل ثنائه حضرت 

در  ختام اين کالم ياد آورى چند تن از نفوس نفيسه و  خدوم امراهلل را الزم به ذکرشان 
صادق شهيد که در مراجعت از محفل روحانى در مى بينم اول، پدر بزرگم کربالئى 

کوچه هاى تنگ و تاريك شهر تبريز بدست اعداى امر سنگسار گرديد و  بافتخارش 
صفحه  ۶. مکاتيب عبدالبهاء جلد ۱۳( لوح مهيمنى از قلم مرکز ميثاق عز صدور يافت

وحانى ر که سالهاى متمادى در محافل . دوم پدر مهربانم جناب ابراهيم عرفانيان )۶۶
در نقاط مهاجرتى و  در مدينۀ طهران در لجنۀ ملّى تصويب تأليفات و  انجمن شور 



البهاء بندگى حضرت عبد از دوران طفوليّت اين عبد ، مبلّغين از اعضاى فّعال بود و 
را به اين حقير آموخت و هر بار که صحبت و مکالمات پدر و فرزند در مسائل امرى 

ياد مينمود و قطرات اشک ›› حضرت سّراهلل االعظم‹‹ارًا بود هيکل مبارك را انحص
ام جّده زهرا خانم که پيوسته شبها مادر گرامى نيز  شوق از عيونش جارى ميشد و 

صوت و طنين مثنوى مبارك "اى خداى پر عطاى ذوالمنن" از حلقوم ضعيفش نوازشگر 
ريائى ميدانم و از ساحت کبروح اين عبد بينوا بود ياد آوريشان را بر خود الزم و ضرورى 

طلب مغفرت و  رجاى رحمت واسعه برايشان دارم. سوم  جمال قدم جّل جالله
نفس نفيس از  يارانم که هر سه اينك در ملکوت ابهى همنشين ملکوتيان گرديده چهار
  زاده کامبيز صادقو  شيوا محمودىو   اردشير اخترىشهيد فى سبيل اهلل  سهاند: 

هران و باغ تژه و نيز يار و  مونس و  طتشکيالت جوانان بهائى   درياران دوران جوانى 
که از سنين شباب و کالسهاى امرى و خدمت در  سيروس نراقىعزيز بهتر از جانم 

لجنه جوانان بهائى طهران پيوسته از مهب نسائم محبتش مستفيض بودم و تنها يار 
ه عالم باال ب آن نفوس مقدّسه پاك بود و اينك که نفس سهدلنشينم بعد از شهادت آن 

اع بغايت گداخته است رجاى تدوام ارتف انپرواز نموده و کبد اين دلخون در  غم فراقش
  م.ملتمسو ارتقاء ارواح زکيه مقدسه شان را از ساحت رب مجيد 

ياورم) (در تحرير اين مجموعه که سالهاى متمادى همسر با وفا و فداکارم فلورا عرفانيان 
که حاصل ازدواج والدينش در  دوران مهاجرت در  سليمانيه عراق است و وجود 
نازنيتش مغروق در محبّت و شيفتگى و دلباختگى محّى العالمين جمال اقدس ابهٰى 
و  قرۀ عين النبيين  باب اهلل االعظم و سلطان الرسل حضرت رّب اعلٰى و مثل اعلٰى 

و  موالى حنون آيت اهلل و غصن ممتاز  مظهر تقديس  قرۀ عين البهاء حضرت عبدالبهاء
ا در لحظات تنهائى ر —و تنزيه و تقواى الهى حضرت ولى امراهلل و امر اعز اعال است 

ساعات روز و شب و  ماهها و سالهاى متمادى با عزت نفس و  تلطفى غير قابل بيان 
ر انجام رسيد. از و گونه و رخسارى گشوده و باز تحمل نمود تا اين مجموعه به س

ساحت کبريائى حضرت عبدالبهاء آرزوى آن دارم که او را پيوسته در ظل مراحم و  



نيز از برادر مهربان ضياءاهلل  الطاف و رحمت واسعه اش حفظ و حمايت فرمايد. و
ت نمود تايپ مرا اعان درعرفانيان که در تنظيم تحرير و رفع اغالط امالئى و انشائى 

  نمود نهايت سپاس را دارم. انا کل هلل عابدون و برحمته آملون. و مرا مرهون خود
  
  

                  
  صادق عرفانيان             
                  
شهر الشرف    کاليفورنيا            

  بديع ۱۶۳سنه 
   



  ٣١ص 
  اّول نافه 

  مخاطب . مخاطبين
   



  ٣٢ص 
  اّول نافه 

  مخاطب . مخاطبين
حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه آغاز مکاتيب مبارکه و خطاب به واصلين اين درر ثمينه را با عناوين و خطاباتى  مقدمه

در  آغاز بيانات مبارکه دراثرات کالم مبارك  در مطالعۀ تاريخ امر و  حوادث در دورۀ ميثاق، شروع فرموده اند که
پردازد   يبراى نمونه به بر رسى آغاز مکاتيب م .تجربه گرديده استروح و جسم شيفتگان کوکب پيمان بوضوح 

که چگونه اثر و کالم و مغناطيس و هيمنه کلمات که در آنها عطوفت . مهربانى . تشويق و تأديب و تذکر و تنبيه و 
 احترام به مخاطبين  آثارش موجد و مولد شيفتگى و اطاعت و عبوديت و ثبات در ميثاق و تبليغ امراهلل و نظاير آ

شويق و ت در جامعه پيروان امر اسنى در دوران طوفانهاى نقض از سوى ناکثين عهد و وحدت آراء بب انسجامس ،ن
ي ، سفينة اهلل را از گردابهاى هولناکى که مواجه با آن بود رهائ گرديد و ترغيب پيروان اسم اعظم در خدمت بامراهلل

جمالى بيانات مبارکه در آغاز الواح بعد از اينکه در بر رسى ا بخشيد و به ساحل امن و آسايش رهنمون فرمود.
متن لوح زيارت گرديد مالحظه ميشود که حضرت غصن اهلل االعظم روحى لتراب اقدامه الفداه مطالب متن لوح 
و يا نقل قسمتى از آيات نزولى را بدون ذکر نقل از الواح جمال مبارك به مخاطب  تحرير گشته و يا باختصار  در 

بر رسى مقدماتى در  عناوين الواح مبارکه مؤيد اين حقيقت است که  لوح با اشاراتى بيان فرموده اند.همان آغاز 
لين هر لوحى شروع ميشود و  متضمن حقايق و  مسائلى است که صمتون مکاتيب از همان عناوين اعطا شده به وا

ت عناوين حقيق ديگرى نيز قبل از  فهرسشود که متن هر لوحى نيز  بيان کننده آنست. تدر مطلع هر لوح زيارت مى 
گرديده است که ممکن است سودمند واقع شود. نمونه هاى ذيل براى توضيح بيشتر نگارنده را مساعدت ميکند. 

در  متون مکاتيبى که مسئلۀ عهد و ميثاق در آنها زيارت ميشود، مخاطب  و يا مخاطبين  ثابتين در عهد و ميثاق) ۱(
من أضاء وجهه  يا: " ۲قوله االحلٰى  ." أي يار قديم أي ثابت بر پيمان: " ۱يل. قوله االحلٰى را با عناوينى از قب

بشرف احترام در ثبوت بر عهد و ميثاق و فوز به مواهب  ." اى ثابتان بر پيمان": ۳قوله االحلٰى  ". بنور الميثاق
مفتخر  "کبرياء  و المتشّبث بالعروة الوثقى انك أنت يا أيها المتمسك بذيل رداء":  ۴قوله االحلىٰ ،  الهى و لقب
ده اند. قوله رموفدليلش اينست که در الواح عديده اى ناقضين عهد را به وعيد عاقبتى هولناك متنبه  .فرموده اند 

وله ". در  مطلع لوحى نازل. قترى المتزلزلين في خسران مبين. و الغافلين في حسرة و يأس شديد: " ۵االحلٰى 
مالحظه مى شود که حضرت عبدالبهاء جل ثنائه در  . با دقت نظر" من أضاء وجهه بنور الميثاق يا: " ۶االحلٰى 

قسم بسر وجود که ستايش دوستان : " ۷متن لوح نيز  شرافت به ثبوت در ميثاق را عنوان فرموده اند. قوله االحلى 
ه امر جديد مشام مؤمنين معطر ميگردد با ايمان ب) ۲" . (ثابت بر پيمان ذکر دائمى سکان ملکوت يزدان است

،  در آغاز لوحى به مخاطب لوح که يکى از اماء  و اشاره است به يکى از آيات نزولى جمال اقدس ابهى
در  بر رسى اين خطاب  ."يا من تعطر مشامه من نفحات القدس" :  ۸موقنات است ميفرمايند.  قوله االحلى 

مالحظه ميشود که بنظر ميرسد اشاره اى است به بيان جمال قدم جل جالله در  لوحى نازله در  ايام رضوان است. 
الحظه م " و بعدٰهٰذا َيْوٌم ۭفيِه ٱْسَتْعَطَر ُکل ِعْطٍر ِمْن ِعْطِر َقۭميص ٱلۭذى َتَضوَع َعْرفُُه َبْيَن ٱْلٰعالَۭمْينَ : " ۹قوله تعالى 

ميشود که در متن لوح مبارك نيز به تعطير مشام احبّاى الهى و انتشار اين عطر روحانى براى احياى نفوس ميته اشاره 



حياء ا تسعى في اعالء کلمة اهلل . و نشر نفحات اهلل . و تعطير مشام احبّاء اهلل . و: " ۸ميفرمايند. قوله االحلى 
نوان ع در حدود فهم و ادراك نگارنده ، بنظر ميرسد که ."ر االٓيات البيناتالنفوس الميتة بنفحة الحياة و اظها

  الواح و مکاتيب 
  ٣٣ص 

  بشرح ذيل است.و  ود که در اّول و يا در متن لوح تحرير شدهنمرا عمومًا ميتوان به چند گروه تقسيم 
  با ذکر اسم و اعطاى لقب يا وصف اسم مخاطب  مؤمنين و احباى الهي افراد خطاب به  نوع اول

» يا أيّها المرفرف في جو فضاء محبة اهلل« :  ۱۱نمونه دوم  ؛" بنار محبّت اهلل» يا أيّها المشتعل«: " ۱۰نمونه اول 
  .»طاف االرواح المخلص في دين اهللأيّها الزائر لم«:  ۱۲نمونه سوم  ؛" 

فردى و  يا دسته جمعى که در خطاب  ثبوت در ميثاق خطاب به مؤمنين  بصورت خطاب   نوع دوم
  مخاطبين عنوان گرديده و رضايت خاطر مبارك نيز  بيان شده است

نمونه  ؛ »أيّها الحبيب النوراني«:  ۱۴نمونه دوم  ؛» يا من جاهد في اهلل و اهتدى الى نور الهدى«:  ۱۳نمونه اول 
» اى  بهمن «: "  ۱۶نمونه چهارم  ؛» ا من استضاء بأنوار مصباح الهدى في زجاجة ملکوت االبهىي«:  ۱۵سوم 

 ."اى زردشتى بهائي . و بهائي سنائي: " ۱۷نمونه پنجم  ؛ "از خدا بخواه که چون ابر بهمن گوهر فشان گردى
" ميثاق اهلل ىفاق من نفحات ثبوته علن تعطر االٓ يا م : " ۱۹نمونه هفتم   ؛" أى ثابت بر پيمان :  " ۱۸نمونه ششم 

   ".على سدرة العرفان» أنت يا أيّها الطير المتغني  كو ان« : " ۲۰نمونه هشتم  ؛
  خطاب دسته جمعي به مؤمنين و احباى الهي  سّومنوع 

الثابتون. أيّها أيّهاالمقبلون. أيّها المخلصون. أيّها «:  ۲۲نمونه دوم  ؛» يا أحبّاءاهلل و أودائه«:  ۲۱نمونه اول 
ون من نسمةاهلل . أيّها المنتعشون. أيّهاالداخلون في ملکوت اهلل. أيّهاالمنجذبون الى قظالقانتون. أيّها المستي

أيّها المشتاقون المهتزون من سريان نسيم «:  ۲۴نمونه چهارم  ؛ ››يا أبناء الملکوت«:  ۲۳نمونه سوم  ؛» نفحات اهلل
دوستان  ىأ«: " ۲۶نمونه ششم  ؛ »يا بهائي االبهى« : ۲۵نمونه پنجم  ؛» محبة اهلل من رياض ملکوت االبهى

يزدان. تنزيه و تقديس در جميع شؤن از خصائص  كأي ياران پا: " ۲۷نمونه هفتم   ؛ » الهي و ياران معنوى
((اى ياران  موافق يکديگرندکه  در مطلع و متن لوح ميرساند تحرير  كسب : توجيه ؛ "گانپاکانست و از لوازم آزاد

  .)) و بعد اشاره به تنزيه و تقديس ميفرمايندكپا
  خطاب به اماء الرّحٰمن بصورتهاى خطاب فردى و يا دسته جمعى  چهارم نوع

نمونه  ؛» أيتّهاالمحترمة المخلصة هلل«:   ۲۹نمونه دوم  ؛ » أيتّها المقبلة الى اهلل ... يا أمة اهلل«:  ۲۸نمونه اول 
  ".أي کنيزان خداوند بيمانند : " ۳۰سوم 
  خطاب به اطفال و  نونهاالن بهائى پنجمنوع 

  ".اى نونهال بوستان محبت اهلل: "  ۳۱نمونه اول 
    خطاب به محافل روحاني  ششمنوع 



"عشق آباد محفل روحانى عليهم  : ۳۳نمونه دوم " ؛ ربانياى محافل روحاني . اى مجامع : " ۳۲نمونه اول 
اى اعضاى محفل روحانى و احب  "کرمان : ۳۴نمونه سوم " ؛ بهاءاهلل االبهى. هواهلل اى ياران روحانى عبدالبهاء

  الهى عليهم بهاء اهلل االبهى".
  خطاب به مبلغين امراهلل و ناشرين الواح الهى  نوع هفتم
اى دو منادى  :  " ۳۷نمونه سوم " ؛ اهلل ناشر نفحاتأى : " ۳۶نمونه دوم منادى الهى" ؛ اى : " ۳۵نمونه اول 

نمونه پنجم ، خطاب به جناب ميرزا مسيح " ؛ اى مبلغ حقيقى و هادى صميمى:  " ۳۸ نمونه چهارم ؛" امراهلل
  آن نفس … مليح ؛ "اى مسيح …" : "اى ربانى ۳۹طالقانى از  تالمذه حضرت صدر الصدور. قوله االحلٰى 

  ٣٤ص 
  نمونه ششم ، خطاب به جناب ميرزا نصراهلل طالقانى از تالمذه و مؤلف  " ؛نفيس بخدمت ياران متباهى و مالوف

الحمد هلل بنور هدى مهتدى و بانفس زکيه … : "اى مقبل الى اهلل  ۴۰تاريخ حضرت صدر الصدور. قوله االحلٰى 
درس تبليغ خوانى و بر حجج و براهين آگاهى يابى از اين خبر سرور حاصل گرديد  اميد وارم … مقتدى هستيد 

يه ن بپوشى تا فارغ القلب مستبشر الروح بتحصيل علوم الٓهؤکه شب و روز بجان و دل بکوشى و چشم از جميع ش
و اسرار ربانيه پردازى و بر برهان ربانى اطالع يابى و بر دالئل واضحه واقف گردى و زبان بهدايت نفوس بگشائى 

 ".و جم غفيريرا بشاطى بحر عنايت برسانى و بنور هدايت ديده ها روشن فرمائى
  ".ياى زردشتى بهائي . و بهائي سنائ : " ۴۱قوله االحلٰى  نوع هشتم خطاب به مؤمنين  پارسى.

يا در   و اعطاى لقب با ذکر اسمبه افراد غير مؤمنين که با احترام خاّصى مخاطب گشته اند ، خطاب  نوع نهم
  وصف مخاطب و مخاطبين و مورد عنايت و الطاف مبارکه قرارگرفته اند

لى اهلل و المتوّجه الواقف في صراط اهلل ا أيّها«:  ۴۳نمونه دوم  ؛ »يا أيّهاالسائل البارع الصادع« :  ۴۲نمونه اول 
يا «:  ۴۵نمونه چهارم  ؛» يا رفيع الرفيع الصادع البارع البديع« :  ۴۴نمونه سوم  ؛ »اهلل ةالمقتبس من انوار معرف

يا أيّها الفاضل «:  ۴۷نمونه ششم  ؛» أيّها النحرير«:  ۴۶نمونه پنجم  ؛» يلثأيّها الفاضل الجليل ذوالمجد اَالٔ 
  ".اى شخص عظيم محترم : "   ۴۸نمونه هفتم   ؛» الجليل

  ى".اى انجمن محترم عالم انسان: "  ۴۹ خطاب به انجمن هاى بين المللى در اروپا و امريکا  نوع دهم
هر نظر باينکه بر طبق الواح صادره از فم مط خطاب به حضرت صدر الصدور اولين معلم درس تبليغ يازدهمنوع 

حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه ، جناب صدر الصدور  اولين معلم درس تبليغ اند ، الواحى که بافتخار آن خادم و 
مبلغ امراهلل صادر گرديده از اهّميتى خاص برخور دار است. مجموعۀ از آن عناوين را که در مکاتيب حضرت 

و در تاريخ حضرت صدر الّصدور تاليف جناب نصراهلل رستگار  درج گرديده استخراج و زيب  عبدالبهاء جّل ثنائه
: "هواهلل جناب ميرزا احمد الذى اقبل الى اهلل عليه بهاء اهلل االبهى.  ۵۰) قوله االحلٰى ۱(  -اين قسمت مينمايد

اگر سرور و  اى منجذب الهى:   ۵۱االحلٰى  ) قوله۲" ؛ ( ۳۸ ) فى سيناء الصدورأيها المستوقد بنار محبة اهللهواهلل 
(پس از نزول اين دو لوح منيع و شمول عنايات الهيه و …" را خواهى رساله تاليف نما  افرح وجدانى عبدالبه

و اسم آن  استدالليه جامع و نافع نمودند فيوضات ربانيه با يك دنيا اشتياق و انجذاب شروع به تهيه و تدوين يك
" اى ثابت بر ميثاق و راسخ بر عهد: " ۵۲)قوله االحلٰى ۳ميباشد ؛ (» ت خمس و تجليات شمسلمعا«استدالليه 

اى واقف اسرار و سرور هواهلل   -صدر همدانى عليه بهاءاهلل االبهى  حضرت –: " طهران  ۵۳قوله االحلٰى  )۴؛ (



جناب   -طهران   -: "هواهلل   ۵۵)قوله االحلٰى ۶" ؛ (حضرت معلم رحمانى: "  ۵۴) قوله االحلٰى ۵( ؛" ابرار
) قوله ۷" ؛ (ايها المنجذب بنفحات رياض الميثاقهواالبهى   –من همدان عليه بهاءاهلل االبهى  صدر العلماء

هيچ دانى که چگونه  اى معين علم و دانائىهواهلل  –: "حضرت صدر الصدور همدانى عليه بهاءاهلل  ۵۶االحلٰى 
اى هواهلل   –: "حضرت صدر الصدور عليه بهاءاهلل االبهى  ۵۷)  قوله االحلٰى ۸اف نا متناهى گشتى" ؛ (طمظهر ال

" (مؤلف تاريخ حضرت صدر الصور بعد از درج لوحى با عنوان فوق که باعزاز جناب صدر حمامه حديقه بقا
م دارد باين شرح مبارك ارتباطى مستقي الصدور نازل گشته ، نکته بسيار دقيقى را ياد آور ميگردند که با مطلع لوح

حضرت عبدالبهاء در کمتر از الواح مقدسه تاريخ ميگذاشتند (چنانچه در اين مجموعه مالحظه ميشود) از : «
) معلوم ميشود آخرين لوحى ۱۳۲۵محرم سنه  ۱۳عنوان لوح مبارك (اى حمامه حديقه بقا) و از تاريخ آخر لوح (

هجرى يعنى  ۱۳۲۵تيه عنايت شده است زيرا صعود ايشان در پنج ربيع االول است که بافتخار آن نفس ملکو
  پنجاه و 

  ٣٥ص 
  

: "حضرت صدر ديوان اسرار و بدر تابان ابرار  ۵۸)  قوله االحلٰى ۹؛ (» دو روز بعد از نزول اين لوح بديع است
 که خطاب به اعضاى محفلافق عرفان و قوه روح بخشنده ايمان و ايقان" (القابى در  لوحى  هکوکب درخشند

آ سيد احمد موسوى  جناب صدر العلماء: " ۵۹)  قوله االحلٰى ۱۰محبت به جناب صدر الصدور اعطاء گشته) ؛ (
)  قوله االحلٰى ۱۱" ؛ (يا من انجذب بنفحات القدسعليه بهاءاهلل االبهى مالحظه نمايند.  اهلل ابهى   اهلل ابهى  

حضرت صدر همدانى همدانى  –: " طهران  ۶۰) قوله االحلٰى ۱۲" ؛ (منقطع الى اهلل و هللاى مقبل الى ا:  "  ۶۰
؛  "يا من يجاهد بروحه  و لسانه و قلمه من نشر نفحات اهلل هواهلل   –جناب آ سيد احمد عليه بهاء اهلل االبهى 

)  ۱۴بالفجر الساطع" ؛  (طوبى لك بما الح افقك  ايها المستهام فى بيداء محبة اهلل:  " ۶۱)قوله االحلٰى ۱۳(
روحانين مدتيست که نسيمى از آن بهشت برين نوزيده و نغمه از آن بلبل وفا  :  "اى شمع انجمن ۶۲قوله االحلٰى 

  استماع نگشته اين ايام وقت شوق و شور است و هنگام نشر و شور است".
روش و سبك خطاب در هر مکتوبى بنظر اينعبد براى احبّاى الهى درسى  . عناوين مخاطبين مکاتيب مالحظات 

ر ميثاق به مخاطبين الواح صادره اعّم از ثابتين ب مرکز است جامع و نصيحتى است کامل که چگونه قلم ملهم
 لميثاق و راسخين در حّب حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه و حتّى ناقضين عهد انعکاسى از قلب رؤف و مهربان هيک

و دقتى  در تحقيق مبارك و نيز احترام و تشويق مخاطبين به خدمت امراهلل و  راسخ ماندن در عهد و ميثاق است.
ديگر مالحظه ميشود که عناوين الواح به مخاطبين ، متناسب با ميزان خدمات و يا درجۀ علم و معرفت و  خدمات 

 نظر باينکه حتٰى با مرورى اجمالى در زيارت مطلع د .تبليغى و  وفاى بعهد و اطاعت از مرکز ميثاق حى قدير دار
هر لوح (عنوان و خطاب لوح) درسى آموزنده است که روش مبارك را در  مذاکرات و مکاتبات با سايرين و  
مباحثات حضورى با هر فردى نمونه روش و سر مشق خود قرار دهيم. نگارنده در  ضمن مطالعه در تاريخ حضرت 

 ، فاضل و مبلغ امراهلل جناب نصراهلل رستگار که از دوستان ابوى ف يکى از تالميذ آن حضرتصدر الّصدور تألي
اينجانب بودند  به اين حقيقت واقف گرديد که روشهاى تحرير  و سبك نامه نگارى و مکاتبات احبا در دورۀ ميثاق 

ك و تاريخ نيز بهمان سبدر اين  متأثر از روش حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه بود و  نامه هاى جناب صدر الصدور 



دقيق  ىقدر ذيل مطلع و شروع الواح صادره از قلم حضرت سّر اهلل االعظم براى دقت و تعمّ   -روش و سياق است 
 اى کامل قرار گيرد در اقتدا به سبك تحرير و انشائى شيفتگان جمالبه مطلع الواح مبارکه درج ميگردد تا نمونه

  ».اى موالى توانا» « اى موالى بى همتا«دۀ حضرت ولى امراهلل جّل سلطانه بى مثال آن سرور و بفرمو
  عناوين و مطلع الواح صادره در مکاتيب

يا أيّها ) «٢. (۵الّرحمن ص  كفي رياض رحمة ربّ  *على سدرة العرفان » أنت يا أيّها الطير المتغني  كو ان) « ١( ۱جلد 
من فيضان البحر االعظم المتموج المفوج المتهيّج المتهاجم » أيّها المستفيضيا ) « ٣. (٩بنار محبّت اهلل ص » المشتعل

يا أيّهاالسائل البارع ) « ۵. (٢١ص » يا أيّها المرفرف في جو فضاء محبة اهلل) « ۴. (١۵االمواج على شواطئ االمم . ص 
السائل الجليل المتوّجه الى ملکوت  أيّها) «٧. (١٠٠ص » ان يا مشتعل الملتهب من نار محبة اهلل) «۶. (٦۵ص » الصادع
أيّها يا ) «٩. (١٠٩ص » أيّهالواقف في صراط اهلل المتوّجه الى اهلل و المقتبس من انوار معرفت اهلل) «٨. (١٠٣ص » العظيم

 يا رفيع) « ١١. (١١٨ص » يا من جاهد في اهلل و اهتدى الى نور الهدى) «١٠. (١١٤ص » يلثالفاضل الجليل ذوالمجد اَال 
أيّها الزائر لمطاف االرواح المخلص في ) «١٢. (١٢٢ص » أيّها الحبيب النوراني. «١٢١ص » الرفيع الصادع البارع البديع

أيّها المنجذب بنفحات ) «١۵. (١۵٣ص » يا أيّها الفاضل الجليل) «١٤. (١٣١ص » أيّها النحرير) «١٣. (١٢٧ص » دين اهلل
. ١۶٢ص » يا أحبّاءاهلل و أودائه) «١٧. (١٦١ص » يجيره في جوار رحمته الکبرى يا من يدعواهلل أن) «١۶. (١۵٩ص » اهلل

  يّهاالداخلون من نسمةاهلل . أيّها المنتعشون. أ يقظونأيّها المستأيّهاالمقبلون. أيّها المخلصون. أيّها الثابتون. أيّها القانتون. ) «١٨(

  ٣٥ص 
يا من توجه الى ) «٢٠. (١٧٢ص  ››يا أبناء الملکوت) «١٩. (١۶٣ص » في ملکوت اهلل. أيّهاالمنجذبون الى نفحات اهلل

أيّها المشتاقون المهتزون من سريان نسيم محبة اهلل من ) «٢٢. (١٨١ص » يا من سّمى بفضل الحق) «٢١. (١٧٤ص » اهلل
. ١٩۵ص » ا أمة اهللأيتّها المقبلة الى اهلل ... ي) «٢۴. (١٩٠ص » يا بهائي االبهى) «٢٣. (١٨٤ص» رياض ملکوت االبهى

ص » دوستان الهي و ياران معنوى ىأ) «٢٧. (٢۱۶ص » أيتّهاالمحترمة المخلصة هلل) «٢۶. (٢٠٠ص » أيّها الحبيب) « ٢۵(
 ص» يا أيّها المستشرق من أنوار سطعت و ابرقت و الحت من أفق التوحيد) «٢٩. (٢٢٨ص » يا من ادخره اهلل) «٢٨. (٢٢۴
ا من استضاء بأنوار ي) «٣١. (٢٣٧ص » لتهب في النار الموقدة في الشجرة المبارکة في أعلى الطوريا سمندر الم) «٣٠. (٣٣٤

) يا من فديت روحک ٣٣. (٢۴٨ص » أي بنده درگاه الهي ) «٣٢. (٢۴۶ص » مصباح الهدى في زجاجة ملکوت االبهى
أي ياران الهي و ياوران ) «٣۵(. ٢۵۴ص » أي حبيب روحاني) «٣۴. (٢۵٢ص » وجسمک و نفسک و ذاتک في سبيل اهلل

) أي بنده درگاه ٣٨. (٢٨۵ص » أي دو ثابت بر پيمان) «٣٧. (٢٨٢ص » أي بنده الهي ) «٣۶. (٢۶٠ص  » عبدالبهاء
أي ياران پاک يزدان ) «۴١. (٣٠٧ص » أي اهل ملکوت أبهى) «۴٠. (٣٠٠ص » أي ياران رحماني ) «٣٩.(٢٩۶الهي ص 

: سبک تحرير نشان ميدهد که خطاب اول  ٣٢۴ص » از خصائص پاکانست و از لوازم آزادگان. تنزيه و تقديس در جميع شؤن 
) ۴٢( -ک)) و بعد اشاره به تنزيه و تقديس ميفرمايند((اى ياران پا خبر از مطلبي و يا موضوعى متناسب با خطاب اول است

. ٣٣٧) أي بندة حق ص ۴۴. (۳٣٦ ) أي ياران صادق نابت الهي ص۴٣.  (٣٣٠أي آحبّاى الهي و اماء رحمانى ص «
) أي ۴۸. (٣۵۵)  أي محترمه ص ۴۷. (٣۵۴) أي منجذبة محبت اهلل ص ۴۶. (٣۴٢) يا من استبشر ببشارات اهلل ص ۴۵(

) أي ثابت بر پيمان نامة شما رسيد . ۵۰. (٣۶٨)  أي متوجهين بمنظر اعلى ص ۴۹. (٣۵٩بندة صادق جمال أبهى ص 
) أي يار ۵۲. (۴۰۰)  ٕاي مهتدى بهدايت کبرى ص ۵۱. (٣٧۴شبهات تازه انتشار نيافته  ص مضمون بسيار عجيب زيرا اين 

. ۴٠٩) أي خيرخواه ص ۵۵. (۴٠٧) أي بندة حق ص ۵۴. (۴٠٧) أي معلم ص ۵۳. (٤٠٣قديم أي ثابت بر پيمان ص 
) أي اديب ۵۸. (۴١۷ص  )  أي دوستان الهي و ياران معنوي ۵۷. (۴١٣هى ص ال) أي ياران حقيقي و مشتاقان جمال ۵۶(

) أي نير افق ۶۰. (۴٢٣) أي ناطق بذکر و ثناى  محبوب عالميان ص ۵۹. (۴٢١دبستان عرفان و عندليب بوستان ايقان ص 
) أي دو بلبل گوياى گلشن توحيد و أى دو مرغ خوش سخن گلبن تجريد ۶۱. (۴۲۴منور بشعلة هدى ص  ذکر و ثناء و أي سيناء



) أي پاسبان ۶۴. (۴۴٠) أي بندگان ديرين خسرو چرخ برين ص ۶۳. (۴۲۶حقيقى عبدالبهاء ص )  أي ياران ۶۲. (۴۲۵ص 
تان الهي و سدو ى) أ۶۷.  (۴۴۶) أي بيدار هوشيار  ص ۶۶. (۴۴٣)  أي احباي الهى ص ۶۵. (۴۴١آستان يزدان  ص 

) أى نوش ۷۰. (۴۵۰الهى ص  ۀ) أى بند۶۹. (۴۴٩) ايخسرو کشور شناسائى ص ۶۸. (۴۴٧منجذبان ملکوت رحمانى ص 
) أى مؤمنان أى ٧۳. (۴۵٩) اى امين ربانى ص ٧۲. (۴۵٢) أى سرور هوشمندان ص ٧۱. (۴۵١پر چوش و خروش ص 

) أى ياران ديرين و دوستان ثابت ٧۵. (۴۶۴) أيّها النير المنير و سيناء االنور ص ٧۴. (۴۶٢موقنان أى صادقان أى عاشقان ص 
) يا من ٧۸. (۴٧٠)  أى دوستان حضرت دوست ص ٧۷. (۴۶٩نيزان خداوند بيمانند ص ) أي ک٧۶. (۴۶۶مستقيم ص 

) ۸۰. (۴۷۶ى گلهاى گلشن محبت اهلل و أى سراجهاى روشن انجمن معرفت اهلل ص ا) ٧۹. (۴٧١انجذب الي الملکوت ص 
  . ۴٨٠الصادع ص  البارع ) يا أيّها السائل٨۲. (۴٧٩) أى سليل نبيل جليل ص ٨۱. (۴٧٨أى  خسرو ص 

اى  ) «۴. (۶۵) أى يار ديرين ص ٣. (۶۴) اى سرور هوشمندان ص ٢. ( ۵۶) أي بندگان جمال أبهى ص ١( ۲جلد 
) أى ۶.(٧۵) اى زردشتى بهائي . و بهائي سنائي ص ۵. (٧٢از خدا بخواه که چون ابر بهمن گوهر فشان گردى ص » بهمن 

) ١٠.  (٨٧) أيّها الرجل الکريم ص ٩.  (٨۴أى بيدار هوشيار ص ) ٨.  (٧٨) أى يار ديرين ص ٧.  (٧٧ثابت بر پيمان ص 
.  ٩٧) أى منجذب بنفحات الهيه ص ١٢. (٩۵) أى أمة رحمان ص ١١. (٩٣أى منجذب بنفحات رياض ملکوت ص 

.  ١٠٧) اى ياران روحاني من ص ١۵. (١٠۵) اى ياران عبدالبهاء ص  ١۴.  (١٠٢) يا احباء اهلل و ابناء ملکوت اهلل ص ١٣(
)  اى ناظر بملکوت الهي ص ١٨.  (١٣٧و  ١١۵) اى ياران الهي ص ١٧.  (١١٣) اى بندگان آستان مقدس الهي ص ١۶(

) يا اسم اهلل ص ٢١.  (٢٠۴و   ٢٠٠و  ١۵٣و  ١٢۵)  اى احباى الهي ص ٢٠.  (١٢٣) اى ناطق بذکر الهي ص ١٩. (١١۶
)  اى ياران حقيقي ص  ٢۴.  (١٣٣) أيّها السائل الجليل ص ٢٣(.  ١٢٧) يا من اَدخرک اهلل لترويج الميثاق ص ٢٢. (١٢۶
) اى ٢٨.  (١۴۶) اى بندة حق ص ٢٧.  (١۴٣مان ص ايأى منادى  )٢۶.  (١٣٩) أى ناشر نفحات اهلل ص ٢۵. (١٣٧

  . ١۵٠پيوندان هوشمند ص  و ) اى خويشان٢٩. (١۴٩طير آشيان محبت اهلل ص 

  ٣٧ص 
) اى ٣٣.   (١۶٩) فيا أيتها الورقة المبتلية ص ٣٢. (١۵۶)  اى منادى ميثاق ص ٣١. (١۵۵) اى دو منادى امراهلل ص ٣٠(

.     ١٩۵) أيّها الفرع الکريم من سدرة السيناء ص ٣۵.  (١٩٢) يا من امتحن عبدالبهاء ص ٣۴. (١٨۶يار مهربان آوارگان ص 
) اى متشبث ٣٨.  (٢١۵لرحمن و امناء االسرار ص ) يا احباء ا٣٧.   (٢١١) يا من ترشح اناء قلبه بماء محبة اهلل  ص ٣٦(

. ٢٢٧) اى شخص عظيم محترم ص ۴۰.  (٢٢٣) اى سرگشتة دشت و صحراء محبت اهلل ص ٣٩. (٢٢٠بذيل عنايت ص 
.  ٢٣٢) أيّها الفرع الرفيع من السدرة الرحمانيّة ص ۴٢. (٢٣٠) يا من انجذب بسطوع نور اشرق من مطلع االسرار ص ۴١(
) يا من ۴۵. (٢٣۴) أيّهال النجمان البازغان في أفق محبة اهلل ص ۴۴.  (٢٣۴انتشأ من سالف محبة اهلل  ص ) يا من ۴٣(

.  ٢٣٧من أضاء وجهه بنور الميثاق ص  يا )۴٧. (٢۳۶) اى بشير حق ص ۴۶.  (٢٣۵تعطر مشامه من نفحات القدس ص 
ان الوالية نور يتالٔالٔ في وجوه الذين قاموا على نشر ميثاق )  يا ولي اهلل اعلم ۴٩.  (٢٣٩) يا من تمّسک بحبل المتين ص ۴٨(

)  يا من أدبه اهلل لنشر نفحاته و اثبات القلوب الضعفاء على ۵١. (٢۴٠)  يا أيّها  الزائر للجدث المطهر ص ٥٠. ( ٢٤٠اهلل  ص 
) أيّها ۵۴. (٢۴٧اق ص ) أى منادى ميث۵٣.  (٢۴۶) يا من آمن بجمال الح على االٓفاق ص ٥٢. (٢۴٣عهده و ميثاقه ص 

) ۵٧. (٢۶۴)  اى ياران روحاني عبدالبهاء ص ۵۶.  (٢۵۵) يا من سعي في سبيل اهلل ص ۵۵.  (٢۵٣الخليل الجليل ص 
) ۶٠.  (٢٧٠) اى امة اهلل المنجذبة  ص ۵٩.  (٢۶٩محبت اهلل ص  ۀاى شعل )۵٨. (٢۶٧اى مشتاقان جمال دلبر مهربان ص 

) أى زائر مشکين نفس ۶٢. (٢٧٣) اى ياران جانى عبدالبهاء  ص ۶١.  (٣٢٠و  ٣١٩و  ٣٠٢و  ٢٧١أى ثابت بر پيمان ص 
) أى بندة ثابت نابت جمال قدم ص ۶۴.  (٢٨۶ميثاق اهلل ص  ىن تعطر االٓفاق من نفحات ثبوته عل) يا م۶٣. (٢٧٨ص 
.   ٢٩١المستوقد بنار محبة اهلل ص ) أيّها ۶٧. (٢٨٨) أيّها الرجل الرشيد ص ۶۶.  (٢٨٨) اى ثابت بر ميثاق  ص ۶۵. (٢٨٧

) أيّتها الجوهرة الملکوتية . ٧٠.  (٣٠٢) أى بندة جمال ابهى ص ۶٩.  (٢٩٢) أيّها المنجذبة بنفحات القدس ص ۶٨(



. يا أمة اهلل التي وقفت حياتها  ۳۱۴ص  تحة في رياض محبة اهللف) أيّتها الوردة المونقة الم٧١.  (  ٣٠٧والورقة النورانية ص 
) أيّتها المتيقظة بنسمة اهلل و المهتزة بنفحات اهلل  ص  ٧٣.  ( ٣١٨) أيّها المؤمنون  ص ٧٢.  (  ٣١٧خدمة ملکوت اهلل ص ل

  . ٣٢٥) اى ياران دلجوى خوشخوى مه روى خوشبوى من  ص ٧۴. (٣٢۴

) اى ۴.   ( ۸اني  ص ) اى نفوس آسم٣. ( ۶) اى مناديان بملکوت اهلل ص ٢. ( ٣) اي مناديان آسماني  ص ١(  ۳جلد 
،  ١۵) اى نفوس مبارکه ص  ۶. (١٣.  ١٠)  اى أبناء و بنات ملکوت ص ۵.  (٨محافل روحاني . اى مجامع رباني  ص  

) ١٠.  (٣٧) اى دوستان حقيقي ص ٩.  (٢٧) اى حواريون بهاءاهلل ص ٨. (۲۰)  اى بهائيان حقيقي امريک ص٧. (٢٩١
) اى مقريان درگاه کبريا ۱۳. (۲۱۱اى احباى الهى ص  )١۲( .۱۷۶مهريان ص  ) اى ياران۱۱(.  ١۶۶اى آيت هدى ص 

حضرات احباء اهلل الذين  ) ۱۶. (۲۱۷) اى مظاهر الطاف الهى ص ۱۵. (۲۱۵) اى سرگشته سودائى حق ص ۱۴. (۲۱۴ص 
.  ٢٢٢) يا صاح ص ١۸( .٢٢٠) أيّها الفرج القريب ص ١۷.  (٢١٨ابتلوا في سبيل اهلل  يا أيّها الممتحنون فى محبة اهلل ص 

و ٣١۶٦و ٢٢٧) اى ثابت بر پيمان ص ۲۱.  (٢٢۶) أيّها الحبيب الروحاني ص ۲۰.  (٢٢٣) يا أيّها الفاضل الرباني ص ١۹(
) اى جوان ۲۳(.  ٢٣١أى ورقة طيّبه ص  )۲۲(. ۵٠٢و ۴۶١و ۴۵۵و ۴۴۴و ۴۳۱و  ٣۶۶و ٣۴۵و ٣۴٢و ٣٣٩و ٣٣٧و ٣٢٨

) أيّها المخلصون . أيّها المقربون. ٢۶.   (٣۴٧) اى ثابتان بر پيمان ص ۲۵(. ۲۳۴) ياران عزيز من ص ۲۴( .۲۳۲نورانى ص 
) ٢۹. (٢۴٩ت ص ق) اى مفتون حقي٢۸. (٢۴۶) أى جوياى حقيقت ص ٢۷.  (٢٣٣أيّها المبتهلون. أيّها المتضرعون ص 

) ۳۲. (٢۶٣) اى زائر مشکين نفس ص ۳۱.  (٢۵٨و اماء الرحمن ص  الهى ) أى احباى۳۰. (٢۵٠اى طالب ملکوت ص 
) اى مناديان ۳۴.  (٢۶٧)  اى مبلغ حقيقى و هادى صميمى ص ۳۳( .٢۶۴احباى الهى  اى روحانيان اى نورانيان  ص 

 الثلة الراسخة والعصبة الثابة  ا) أيّه٣۶. (٢٧١) أيّتها المؤمنات  أيّتها القانتات  أيّتها المنجذبات ص ۳۵.  (٢۶٩پيمان ص 
)  اى يآدگار ابوالفضل ص ٣۹.  (٢٧۵) ياران مهربان ص ٣۸.  (٢٧٢ا أغنام اهلل ص ي) ٣۷. (٢٧٢على عهداهلل و ميثاقه ص 

) أيّها الحبيب ۴۲. (٢٨٣)  اى يآران روحانى عبدالبهاء ص ۴۱. (۴١٠،  ٣٠٣،  ٢٨١)  اى ياران الهى ص ۴۰.  (٢٧٧
) ۴۵.  (٢٩٧)  اى نفس مطمئنه ص ۴۴.  (٢٩۵با وفاى عبدالبهاء ص ) اى احباى الهى و ياران ۴۳.  (٢٨٧الرحمانى ص 

) اى دو نفس ۴۷.  (٣٠١) اى صاحبان همت بلند و مقاصد ارجمند ص ۴۶. (٢٩٩اى بندة صادق جمال مبارک ص 
) ۵۱. (٣٢۶) اى شيخ محترم ص ۵۰.  (٣٢۵) أيّها الحبيب ص ۴۹.  (٣١۴)  اى خانم محترم ص ۴۸.  (٣١۳مبارک ص 

  ) اى منادى امراهلل ( خطاب به جناب ميرزا عبداهلل ۵۳. (٣٣٠) اى جناب مطلق ص ۵۲. (٣٢٩بندة آستان مقدس ص اى دو 

  ٣٨ص 
) اى دو شمع ۵۶. (٣٣٤) اى مستبشر ببشارات اهلل ص ۵۵.  (٣٣١) اى منجذب بملکوت اهلل ص ۵۴. (٣٢١مطلق) ص 

) يار وفا دارا ص ۵۹. (۴٧٣،  ٣۴٣نفوس مبارکه ص  ) اى۵۸. (٣۴٠) اى زائر تربت پاک ص ۵۷.  (٣٣٩مجبت اهلل ص 
) اى زائر ارض ۶۲. (٣۵٩)  اى بندة صادق حضرت کبرياء ص ۶۱. (٣۵٣) اى ياران و ياوران عبدالبهاء ص ۶۰.  (٣۴۴

)  اى زائر ۶۵. (٢۶۶) اى زجاجات سراج وهاج پيمان ص ۶۴.  (٣۶٣حضرت خليل ص  ۀاى سالل )۶۳. (٣۶١مقدس ص 
) ۶۸.  (٣٧٣) اى خادم صادق عالم انساني ص ۶۷. (٣٧٠)  اى دو مؤمن موقن ثابت ص  ۶۶. (٣۶٩ص  مطاف مالٔ أعلى

) اى حقيقت ۷۱. (٣٧٨)  اى شخص محترم ص ۷۰. (٣٧٧) اى ثابت در ملکوت ص ۶۹.  (٣٧۵اى طالب حقيقت ص 
اى ) ۷۴. (٣٨٨)  اى متحرى حقيقت ص ۷۳.  (۴۳۶و  ٣٨۶) اى دختر ملکوت ص ۷۲. (٣٨٠جو شخص محترم ص 

) اى مفتون ٧۷.  (٣٩٢) اي منجذب حقيقت ص ٧۶.  (٣٩١ملکوتى ص  ) اى بنت۷۵. (٣٩٠حقيقت ص  ۀپرستند
)  ۸۰. (۴۵۶و  ٣٩٨) اى دوست عزيز ص ٧۹. (٣٩۶) اى مفتون حقيقت ص ٧۸.  (٣٩۴حقيقت و مجذوب دلبر آفاق ص 

) اى ۸۳. (۴٠٢صادق جمال ابهى ص  ۀبنداى ) ۸۲. (۴٠٠) اى شخص جليل ص ۸۱. (٣٩٩اى محب عالم انسانى ص 
) اى زائر عتبة مبارکه ۸۵.  (۴٢٧)  أيّها المخلصون أيّها الثابتون أيّها المنجذبون ص ۸۴. (۴٠٧دو يادگار دو نفس بزرگوار ص 

. ۴٧١،  ۴۳۶)  اى ياران و اماء رحمن ص ٨۸. (۴۳۴)  اى ياران نورانى ص  ٨۷(  ۴۳۰) اى يار روحانى ص ۸۶( ۴۲۸ص 



) اى بندة آستان بهاءاهلل ( خطاب ۹۱. (۴٩۱،  ۴۵٣،  ۴۴۵) اى يار عزيز ص ۹۰.  (۴٣٨) اى ابناء و بنات ملکوت ص ٨۹(
) اى اهل ملکوت ۹۴.  (۴۵٢) اى بهائيان ص ۹۳.  (۴۴٩) اى دوست ملکوتى ص ۹۲.  (۴۴٧به ميرزا احمد يزدانى) ص 

. ۴۶٣کوتى محترم ص ل) دوست م٩۷. (۴۶٠) اى دوست عزيز ص ۹۶.  (۴۵٨) اى غريب ديار الهى ص ۹۵.  (۴۵٧ص 
. ۴۶٧)  اى بنت ملکوت ص ۱۰۰.  (۴۶۵صادق حضرت بهاءاهلل ص  ۀ) اى بند٩۹. (۴۶۴)  اى دوست محترم ص ٩۸(
) اى شخص محترم مفتون ۱۰۳( .۴۷۱ ) اى ياران با وفاى من ص۱۰۲.  (۴٧٠) اى طالب وحدت عالم انسانى ص ۱۰۱(

) أيّها الرفيق ۱۰۶.  (۴٩٢) اى شمع محبت اهلل ص ۱۰۵.  (۴٩٢) يا حبيبى و نعم القرين  ص ۱۰۴( . ۴۷۴حقيقت ص 
) أيّها الحبيب القلبى  ١٠۹.  (۴۹۶) اى ناشر نفحات اهلل ص ١٠۸.  (۴۹۴) اى منادى الهى ص ١٠۷.  (۴۹۴النورانى ص 

)  اى بندگان الهى و اماء الرحمن ١۱۲. (۵۰۵رحمانى ص  ان) اى يار١۱۱. (۴٩٨) اى منادى پيمان ص ١۱۰.  (۴٩٧ص 
  .۵١٠) اى ياران عبدالبهاء ص ١۱۳. (۵٠٨ص 

) اى امين ۴. (١۴) اى اسمعيل جليل ص ٣. (١٣) اى اماء الّرحمن ص ٢. (١١) اى احباى الهى ص ١: ( ۴جلد 
آيت رحمن ص ) اى ٧. (٢٢) اى انجمن مقدس ص ۶. (١٨) اى انجمن محترم عالم انسانى ص ۵. (١۵عبدالبهاء ص 

) اى ١١. (٢۵) اى بندگان آستان مقّدس ص ١٠. (٢۵) اى بنات ملکوت ص ٩. (٢۴) اى بلبل گلشن معانى ص ٨. (٢٣
) اى ١۴. (٣٠هى ص لٓ قّدس امآستان  ۀ) اى بند١٣. (٢٩آستان حق ص  ۀ) اى بند١٢. (٢۶بندگان الهى و ياران من ص 

) ١٨. (٣٧) اى ثابتان بر پيمان ص ١٧. (٣۶و ٣۵حق ص  و  ۀاى بند) ١۶. (٣٣بها ص  ۀ) اى بند١۵. (٣٢الهى ص  ۀبند
) ٢١. (۴٨) اى ثابت عهد و راسخ پيمان ص ٢٠. (۴٧) يار با وفا ص ١٩. (۴٧و ۴٢و  ۴١و  ٣٩و  ٣٨اى ثابت بر پيمان ص 
انى ص ) اى دوستان الهي و مشتعالن بنار محبّت رحم٢٣. (۵٣) اى حقيقتجوى محترم ص ٢٢. (۵٠اى جنود حيات ص 

و  ١١١و   ١٠٩و   ۶۶) اى ياران الهى ص ٢۶. (۶۱) اى دوستان راستان ص ٢۵. (۵۹) اى دوستان الهى ص ٢۴. (۵۴
حضرت خليل  ) اى سالله و دودمان٢٩. (٧١) اى دوست حقيقى ص ٢٨. (۶٨) اى دوستان معنوى ص ٢٧. (١٢۶و  ١٢۵

) اى سهيم و شريک ٣٣. (٧۶سمّي سيّد حصور ص ) اى ٣٢. (٧۵) اى سليل حضرت ابراهيم خليل ص ٣٠. (٧٣جليل ص 
دارى ص  ى) اى صادق موافق چه اسم مبارک٣۵. (٧٩نار محبّت اهلل ص  ۀافروخت ۀ) اى شعل٣۴. (٧٧عبوديّت عبدالبهاء ص 

) اى طبيب جسمانى و ٣٨. (٨٣) اى طائر هواى عرفان ص ٣٧. (٨٢) اى طالب رضاى حضرت دوست ص ٣۶. (٨٠
) اى فضل الهى اى عزيز عمو ۴١. (٨٧) اى فاطمه ص ۴٠. (٨۴اى عين االحبّاء و زين االوّداء ص  )٣٩.  (٨٣روحانى  ص 

) اى منسوب شجرة مبارکه ۴۴. (٩۶) اى منتسبان حضرت زائر ص ۴٣. (٩١و  ٨٩) اى منادى پيمان  ص ۴٢. (٨٨على ص 
) اى ۴۷. (١٠٣س مطمئنّه ص ) اى نفو۴۶. (١٠٢) اى منجذب بنفحات الهى ص ۴۵. (٩٩و محبوب جمال مبارک ص 

) اى ورقة منجذبه ۴٩. (١٠۵) اى نونهال بوستان محبت اهلل ص ۴٨. (١٠۴نو رسيدگان بهائيان و طالبان علم و عرفان ص 
  ) اى خداوند ۵٢. (١٠٨) اى نهالهاى بوستان محبت اهلل ص ۵١. (١٠٧) ايّها المنجذب بنفحات اهلل ص ۵٠. (١٠۶ص 

  ٣٩ص 
. ١١٨) اى ياران رحمانى ص ۵۵. (١١۴) اى ياران دل و جان ص ۵۴. (١١٢اى ياران حقيقى ص ) ۵٣. (١٠٩مهربان ص 

. ١٢٨) اى ياران شرق و غرب ص ۵٨. (١٢٧) اى ياران روحانى من ص ۵٧. (١٢٣ص   من )  ) اى ياران رحمانى۵۶(
. ١۴٠  ص) اى ياران مهربان من ۶١. (١٣۶) اى ياران عزيز عبدالبهاء ص ۶٠. (١٣۴و ١٣٢) اى ياران عبدالبهاء ص ۵٩(
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ياران الهى ) اى ياران ۶٧. (١٧۴ص  ك) موالى موالى تقّدس ذات۶۶. (١۶۴) ياران مهربان عبدالبهاء ص ۶۵. (١۶٢و 
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) يا من وّجه وجهه للّذى فطر ٧٢. (١٩۶) يا من صدح بلحن الورقاء في حديقة الثّناء ص ٧١. (١٩۴من رياض موهبة اهلل  ص 
  . ١٩٩) اعضاى محترما ص ٧۴. (١٩٨)  يا من  يمتحن عبدالبهاء ص ٧٣. (١٩٧الّسموات و االرض ص 
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  ٤١ص 

 نافه دوم
 لغت . لغات . لفظ . الفاظ. اصطالح. اصطالحات

در لوحى حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه براى تفهيم مطلب مورد بحث در لوح و  مقصود از معنى لفظ  مقدمه
العماء فى اللغة السحاب الخفيف اللطيف جدا يُرى و " ۱به کتب لغت اشاره فرموده اند قوله االحلىٰ  عماء
گر در اشاره به معنى لغوى کلمه اى در قرآن به کتب لغت استناد فرموده اند قوله االحلٰى ".و نيز در لوحى دياليُرى

: "چنانچه ميفرمايد (و من آياته خلق الّسموات و االرض و ما بث فيهما من دابّة) ... ميفرمايد که در اين آسمان ۲
ى گارندۀ ُمْقتدۭى نيز به تبعيّت از موالکائناتى ذى روح هست دابّه در لغت ذى روح متحّرك باالراده است. اين ن

مقتدٰى معانى الفاظ و لغاتى را که بنظر مشکل ميرسيد به کتب لغت مراجعه نموده است. اين مجموعه براى عالقه 
مندانى که اين سطور را مرور خواهند نمود و  از سوابق تحصيلى در حدود متعارف برخوردارند تهيه شده است. و 

 و الفاظ مستعمله و  موجوده در مکاتيب مبارکه نيست.شامل کليّۀ لغات 

 معانى و مقصود از لغات و الفاظ در کتب الهى و معارف امر مبارك  فصل اّول
: "بدان که پيغمبران را  ۳ در بيانى تبيينى است قوله االحلىٰ پيغمبران را از کتب و صحف مقصود معانى است ، 

اظ . و مراد حقيقت است نه مجاز . ماده است نه صورت گوهر از کتب و صحف مقصود معانى است . نه الف
است نه صدف . آن حقيقت معانى کليه که رهبر پيغمبران است يکى است  . و آن دستور العمل کل" ؛ و در ادعيه 

"اگر از لغات مختلفۀ عالم عرف  :  ۴محبوب نيز  در مناجاتى مشهور و معروف نزد احبّاى اٰلهى نازل قوله تعالى
ثناى تو متضوع شود همه محبوب جان و مقصود روان. چه تازى چه فارسى اگر از آن محروم ماند قابل ذکر نه چه 

 الفاظ چه معانى". 

تعداد لغات و اصطالحات بکار رفته در بحور بيکران مکاتيب عبدالبهاء و  مضامين و معانى متنوعى که لفظ يا 
ن لوح آمده است بار سنگينى براى محقق است که تحمل آن جهد و کوششى بسيار  و طاقت فرساالزم لغتى در مت

دارد. در اين روش به معانى و اصطالحاتى که بيشتر قريب و نزديک بنظر ميرسد با جمله اى که در  آن لفظ و يا 
اوتى ر جمالت بنظر ميرسد معاني متفکلمه (لغت) در آن بکار رفته است (لغات و الفاظ داراى معانى متعددند و  د

دارند که بدون محل مصرفشان امکان تشخيص آن معنى که قريب به مقصود از بکار رفتن کلمه در آن جمله 
بخصوص است در بعضى مواقع دشوار ميگردد)  را از ميان کتب معتبره لغتنامه ها و فرهنگهاى لغات عمومًا و 

)  اشاراتى است ۱ن اين مقصود که بسيارى از الفاظ و لغات بکار رفته : (قرآن و حديث خصوصًا، با در نظر گرفت
)  اصطالحات و الفاظ بکار رفته در ۳) الفاظ  شرعى در معارف امر (۲(  به الواح قلم اعلى و حضرت رّب اعلىٰ 

. ) قرآن و احاديث و معارف اسالمي خصوصًا است جستجو و تحقيق خواهد شد۴معارف اديان قبل عمومًا (
 اصطالحات و  الفاظ اقوام و ملل در  روشهاى ديگرى مستقًال تحقيق شده است. با اتکال بعونه و منّه.

کتب و تاليفاتى است که در عالم ادبيات فارسى و عرب از معتبر ترين مراجع لغت  مآخذ لغات و الفاظ
اکثرًا نقل  اخير  به طبع رسيده وشناسى و الفاظ محسوب ميشوند و از مراجعه به کتب و تاليفاتى که در سالهاى 



مراجع قبل است و  در حال حاضر از مقبوالت اهل فن و متخصصين ادبيات فارسى و عرب قرار نگرفته پرهيز شده 
است. در اغلب کتبى که مأخذ آنها نام برده شده مانند لغتنامه دهخدا، لسان العرب، معجم الوسيط، مفردات 

التعريفات ، کشاف اصطالحات فنون و غيره، مالحظه ميشود که مآخذ معانى فى غرائب القرآن، قاموس محيط، 
را مرحوم دهخدا بآنها استناد نموده و براى جلوگيرى از تطويل کالم تنها بذکر همان مأخذ آخرى که در اين مثال 

  لغتنامه دهخدا است اکتفا 
  ٤٢ص 

يب ست.الفاظ و لغاتى که مشترک در کليه مکاتو در صورت ضرورت از ساير منابع نيز  استخراج گرديده انموده 
است در گروهى جداگانه قرار گرفته  و علتش اينست که اين الفاظ و اصطالحات بتکرار در الواح و آثار شارع امر 
اهلل و بيانات تبيينى زيارت ميشود و در کليه آنها بنظر ميرسد که هر يک داراى يك مفهوم واحدند و  با عنوان 

 در الواح طبقه بندى شده و مورد تحقيق قرار گرفته اند.›› صطالحات مشترکالفاظ و ا‹‹

 الفاظ . لغات . اصطالحات مشترک مکاتيب در مبادى . اصول و توحيد   فصل دّوم
الفاظ و کلمات و لغات ذيل در صالت، و در اکثرى از ادعيه و  متون الواحى که در آنها در تسبيح و تقديس ذات 

اقدس ابهٰى و حضرت رّب اعلٰى صادره از قلم معجز شيم حضرت عبدالبهاء جل ثنائه بکار  اقدس الهى، جمال
 رفته است. تعداد معدودى از اين قبيل الفاظ و لغات که مستمرًا زيارت ميشود و معانى آنها درج گرديده.

بود الف و الم تعريف بدان در آمد و همزه » ) خداى سزاى پرستش. اصل اين کلمه االه  = اله۱(  اهلل – ۱
گرديد. (نقل از اقرب الموارد). اهلل در لغت بمعنى معبود بر حق و در اصطالح علم » اهلل«بجهت تخفيف افتاد و 

لحق داللة جامعة لمعانى ) علم على اال له ا۲. ( ۵است براى ذات واجب الوجود و مستجمع جميع صفات 
) خداوند. ذات جامع تمام کماالت. اهلل اسم ذات واجب الوجود، به اعتبار جامعيت ۳. ( ۶االسماء الحسنى کلّها 

) اهلل اسم  لرب هذه المرتبة  و ال يکون ذلك اال الذات الواجب الوجود فاعلٰى ۴. (۷صفات ذاتيه و نعوت کماليه 
وا في واضعه و االصح ان واضعه هو اهلل الن القوة البشرية ال تفي باحاطة جميع مظاهر الذات االلوهية. اختلف

ُعّرب بحذف بالُسريانية ف الهامشخصات ذاته ثم اوحٰى الى النبي عليه السالم  او َالهم الى العباد ... و قيل اصله 
 ُه اٰلٌه َفَحِذَفْت َهْمَزُتُه وْاْدِخَل عليه االِٔلُف و) اله: اهللُ ِقِيَل اْصلُ ۵. ( ۸االلف االخيرة و ادخال الم التعريف في اوله 

ِصِه به ... َو اٰلٌه َجَعُلُه ٱْسًما ِلُکلِّ َمْعُبوٍد  ِبالباِرى تعالى َو ِلَتَخص ُم َفُخص براى تفصيل بيشتر مراجعه کنيد به .  ۹الال
کتب تفسير و  لغت. براى تبيين حضرت عبدالبهاء رجوع کنيد به بيان مبارك در  تفسير "بسم اهلل الّرحمن الّرحيم 

۱۰. 

) حمد ... فى اللغة هو الوصف بالجميل ۲. ( ۱۱) در يک معنى ثناى بزبان است بر جميل اختيارى ۱( حمد  -۲
) هو الوصف بالجميل على جهة التعظيم و ۳. (۱۲ى على قصد التعظيم و نقيضة الّذم على الجميل االختيار
) باصطالح صوفيان عبارت از اظهار کمال محمود بصفات جمال و نعوت جالل بر ۴. (۱۳التبجيل باللسان وحدة 

" حمد ستايش ُح ِبَحْمُدكَ َو َنْحُن نَُسب :"۲۸) در کتب تفسير قرآن سوره بقره آيۀ ۵. ( ۱۴سبيل تعظيم و تجليل است 
) در تفسير بيضاوى : ۶.  (۱۵خداوندست و ثنا گفتن بر وى و بزرگ داشتن بنام پاک و صفت بزرگوار و صنع نيکو 

 .۱۶"الحمد هلل" : الحمد هو الثناء على الجميل االختيارى من نعمة أو غيرها 



) در  کتاب وجوه قرآن ، وجوهى که سبحان در  آيات قرآن ۲. (۱۷) پاك کردن خدا را از بدى ۱( ُسبَحاَن   - ۳

ُسبَْحاَن بمعنى  ،وجه نخستين :  ۱۸نازل گرديده با استناد به آيه و سوره مربوطه به اين شرح تحقيق شده است 

ا َيِصُفوَن. ۱۸۰پاکا بود چنانکه خداى در سورۀ الصافات ( ِة َعم ُسْبَحاَن  ه دوموج) گفت : ُسْبَحاَن َربَِّك ٱلِْعز ،

د چنانکه در بمعنى نماز بوُسبَْحاَن  وجه سيّمبمعنى شگفتا بود چنانکه در اّول سوره بنى اسرائيل گفت. 

) ۲۸ُسْبَحاَن بمعنى اْن شآءالَله گفتن بود چنانکه در سورة القلم ( وجه چهارم     ) گفت.۱۷سورة الّروم  (
) گفت: َو َقالوا أتَخَذ اهللُ ۱۱۶ُسْبَحاَن بمعنى بيزارى بود از همه عيبى چنانکه در سورة البقره ( وجه پنجمگفت. و 

  َو َلدًا ُسْبحاَنُه. يعنى برآَءًة ِمْن ُکلِّ َعْيٍب.  بنظر ميرسد در الواح الهى معنى وجه چهارم بکار نرفته است. 
 ٤٣ص 
) التقديس فى اللغة التطهير و فى ۲. (۱۹پاکى صفت کردن  ) پاک کردن. تطهير. خداى را به۱( تقديس  - ۴

االصطالح تنزيه الحق عن کل ما يليق بجنابه و عن النقائص الکونية مطلقا و عن جميع ما يعد کماال بالنسبة الى 
ر و ثغيره من الموجودات مجّردة کانت أو غير مجّردة و هو أخص من التسبيح کيفية و کمية أى أشّد تنزيها منه و أک

لذلك يؤخر عنه فى قولهم سبوح قدوس و يقال التسبيح تنزيه به حسب مقام الجمع فقط و التقديس تنزيه بحسب 
) تقديس در ۳. ( ۲۰الجمع و التفصيل فيکون أکثر کمية . (التقديس) عبارة عن تبعيد الرب عما ال يليق بااللوهية 

آنچه کمال  و از نقائص کونيه و از تمام». ال يليق بجنابه کل ما«لغت بمعناى تطهير و اصطالحًا تنزيه حق است از 
بحساب ميآيد به نسبت به غير حق از موجودات مجرده و يا غير مجرده. و اخص از تسبيح است از لحاظ کيفيت 

 .۲۱» سبوح قدوس«و کميت. يعنى اشد تنزيهًا است از تسبيح چنانچه فرمودند 

) التنزيه عبارة عن ۲. ( ۲۲انيدن. دور کردن و پاك کردن از چيزهاى زشت ) دور کردن . دور گرد۱( َتْنزيه   - ۵
در نزد عارفان، منزه کردن خداوند است از صفات  –) ترجمه آن : تنزيه ۳. ( ۲۳تبعيد الرب عن أوصاف بشر  

 .۲۴بندگان 

۶ -   لّٰلُهمميم‹‹را حذف کردند و ›› يا‹‹بود لفظ » يا اهلل« در اصل  –) اى بار خدايا . بار الها . خدايا ۱(  ا ‹‹
منادى از آن حذف شده و بجاى آن ›› يا ‹‹) مترادف يا اهلل است. ۲. (۲۵مفتوح و مشدد بعوض آن در آخر افزودند 

م ِقيَل معناُه يا أهللُ َفأْبِدَل ِمن ٱْلَياِء ِفى اوِله الِميماِن ِفى ) اللهُ ۳. (۲۶اضافه شده است ›› اهلل‹‹مشّدد به آخر  ›› ميم‹‹
 .۲۷آِخِرِه َو  ُخص بدعاء اهللِ 

اين کلمه در تاريخ عرب نشان ميدهد که قبل از ظهور اسالم و در دوره عرب جاهليه نيز در   - الف  تحقيق.
سحاق نقل نمونه در کتاب سيرة النّبويّة مى نويسد: "ابن ا ميان قبائل عرب بت پرست  نيز بکار ميرفته است. براى

کند که : پرستش سنگها و احجار از ميان فرزندان اسماعيل شروع شد ، بدين ترتيب که هر گاه بواسطۀ سختى 
معيشت و زندگى و تهيه آب و نان از ساير بالد و نقاط يکى از  ايشان از مکه بيرون ميرفت بهمراه خود سنگى از 

هاى حرم بر ميداشت تا بدينوسيله حرمت حرم را نگاه داشته باشد ، و رسمشان اين بود که چون در منزلى فرود سنگ
آمدند بهمان طور که دور خانه کعبه طواف ميکردند بدور آن سنگ ميچرخيدند ، و اين عمل موجب شد که مى



ظور دند بدون اطالع از رفتار پدران و منتدريجًا پرستش سنگهاى حرم براى آنان عادى شود و نسلهاى بعدى که آم
اصلى از طواف بدور سنگهاى حرم بتهاى سنگى بتراشند و آن ها را پرستش کنند ، و در دين حضرت ابراهيم و 
اسماعيل چيزهائى که سابقه نداشت بيفزايند ، و مانند امتهاى پيشين بگمراهى دچار شوند ... تا بدانجا که قبيله 

] را بدين صورت ۸۹۸ص  ۱۴لبيه [لبيك گفتن حاجيان. گفتن لبيك اللهم لبيك. دهخدا ج هاى کنانه و قريش ت
بودکه  که خالصه معناى آن اين›› لبيك اللهم لبيك ، لبيك لك ، اال شريك هو لك ، تملكه و ما ملك‹‹ ميگفتند:

ال آن ميگفتند: مگر آن دنبدر ابتداء بوسيله تلبيه بيگانگى خدا اقرار ميکردند و ميگفتند شريکى ندارى ، ولى ب
و ايمان نياورند ‹‹در قرآن فرمايد:  بتهائى که شريك تو هستند و ملکيت آنها بدست تو است ، و از اينرو خداى تعالىٰ 

ن يعنى آن طور که بايد بيگانگى من اقرار نکنند جز اينکه از مخلوق م›› بيشتر ايشان بخدا مگر آنکه شريك ورزند
در معارف  –ب ؛  ۲۸: َو َما ُيْؤِمُنواْ  اْکَثُرُهْم ِبٱهللِ اال َو ُهْم ُمْشِرُکوَن) ۱۰۶شريکى برايم قرار دهند." (سورۀ يوسف آيه 

امر و  الواح نزولى. نظر باهميّت تام اين کلمه در الواح الهى و ادعيه ، به چند نمونه در الواح تبيينى و نزولى اشاره 
هۭى ٰهِذِه " ، نمونه دوم : "ُسبْٰحاَنَك ٱلْلُهم ٰيا ِالٰ ۲۹گردد. نمونه اول: "َالّٰلُهم ٰيا َملَجأْى َو َمٰالذى َو َمْبَدعۭى َو َمٰعاۭدىمى

ٰناِم ِلُيَزّکٰى ِبٰها َاْنُفُسُهْم  " لوح صيام نازله از قلم مقتدر حضرت رحٰمن "جمالقدم" ۳۰َاياٌم ۭفيٰها َفَرْضَت ٱلّْصۭيٰاَم ِلُکلِّ ٱْالَ
  سبحانك اللّهمجّل جالله. ، نمونه سوم : "

 ٤٤ص 
ا و عن شمائلنا و من تحت ارجلنا و من كّل شطٍر فاحفظنا من بين ايدينا و من خلفنا و من فوق رؤسنا و عن ايمانن 

 " از ادعيه و مناجات نازله از قلم حضرت رّب اعلٰى جّل ذکره. ۳۱نسب الينا انّك لعلّٰى كّل شيئ حفيظ

 ۳۲) در لغت بمعنى مالك، خداوند، صاحب ، مخدوم ، خدا و پروردگار. جمع آن ارباب ، ربوب ۱(  رّب   - ۷
عالى ت ) الرب فى االْٔصل التربَيُة َو ُهَو ٕانشاُء الشىِء حاًال فحاًال الى َحد التمام . َو ال ُيقاُل الرب ُمْطَلقًا ٕاال هلل۲ِ، (
: "ِاْقَرا ِباْسِم َربَِّك الذى َخَلَق"،(ترجمه: ١) سورۀ العلق آيه ١.  در قرآن کريم در چندين سوره نازل شده است ( ۳۳
: "َاْلَحْمُد هللِ َربِّ الْعاَلميَن"،"ترجمه: ستايش مر خدا را ١) سوره فاتحه آيه٢خوان باسم پروردگارت که آفريد). (ب

: "ٱهللَ َربُکْم َو َرب ابآُِٔکُم اْالَوليَن". (ترجمه: خدا پروردگار شما و ١٢٦) سوره الّصافات آيه ٣پروردگار جهانيان). (
 .پروردگار پيشينيانند)

) مصدر اسم جعلى بمعنى ۲، ( ۳۴)  در لغت بمعنى خدائى و پروردگارى در مقابل عبوديت ۱( ُربوبّيّت  - ۸
) در نزد اهل تصوف يکى از اسماءاهلل است "عند الصوفية اسم للمرتبة المقتضية ۳، (۳۵خداوندى ، الوهيّت

ذلک  ر والقيّوم و المريد و الملک و نحولالسماء التي تطلب الموجودات فدخل تحتها العليم و السميع و البصي
 .۳۷) ربوبيّت لباس صفت است ۴" ، ( ۳۶

) مأخوذ ۲، ( ۳۸) ((مصدر اسم جعلى)) خدائى ، مقام الهى ، حضرت بارى تعالى ۱( الوهيّة . الوهيّت  - ۹
ماء و ى اسدر اصطالح صوفيه مرتبه ايست جامع تمام -از الوهية ، خدائى . ربوبيت . معبوديت . خدا بودن 

) در نزد ۴، ( ۴۰) ِاله بمعنى پرستيده ، بمعنى مألوه است ، و هر پرستيده اله باشد نزد پرستندۀ آن ۳، ( ۳۹صفات 
 ۴۳) در نزد فالسفه۶، ( ۴۲) الوهيت عين ذاتست۵، ( ۴۱صوفيه : اسم مرتبة جامعة المراتب االسماء و الصفات کلها 

قيّد، "وجودى (وجود مطلق) که محصور و محدود بحّد معينى نبوده و در : در معنى وجود مطلق در مقابل وجود م



مرتبۀ ذات جامع جميع کماالت و واجد کليّۀ موجودات و فاعل اشياء و مبدأ آنها است ؛ در مقابل وجود مقيّد که 
ده است ) در قرآن کريم در يک آيه تعبير به خداوند ش۷: "وجودى است محصور و محدود و ناقص و محتاج"، (

: "ِانٰمآ ِاٰلُهُکُم ٱهللُ الذى ال ِالَه ِاّال ُهَو َوِسَع ُکلَشْىٍء ِعْلمًا". (ترجمه : نيست اله شما  قوله تعالىٰ  ٩٨. سوره طه آيه 
جز خدائى که نيست خدائى جز او احاطه کرده همه چيز را از راه دانش). و در موضع ديگرى در همان سوره آيه 

ه مورد پرستش قوم يهود قرار گرفت اشاره شده است : "َفَاْخَرَج َلُهْم ِعْجًال َجَسدًا َلُه ُخواٌر َفقاُلوا به گوسالۀ ک ٩٠
هذآ ِاٰلُهُکْم َو ِالُه ُموسٰى َفَنِسَى" .(ترجمه : پس بيرون آورد براى ايشان گوساله کالبدى که بود مر او را فرياد گوساله 

) هي عند الصوفية اسم مرتبة جامعة لمراتب ۷سى پس فراموش کرد). (پس گفتند اينست خداى شما و خداى مو
االسماء و الصفات کلها. و فى االنسان الکامل جمع حقائق الوجود و حفظها في مراتبها يسمى االلوهية. فشمول 

 .۴۴المراتب االٰلهية و الکونية و اعطاء کل ذي حق حقه من مرتبة الوجود هو معنى االلوهية 

التوحيد  -۲؛ ۴۵يکتا کردن ، يگانه کردن. خدا را يگانه دانستن. اقرار بيگانگى خداى   - ۱  توحيد  - ۱۰
فى اللغة الحکم بان الشئ واحد و العلم بأنه واحد و فى اصطالح أهل الحقيقة تجريد الذات االلهية عن کل ما 

قرار بالوحدانية ياء معرفة اهلل تعالى بربوبية و االيتصور فى االفهام و يتخيل فى االوهام و االذهان. (التوحيد) ثالثة أش
 . ۴۶و نفى االنداد عنه جملة 

بياء النسبة   -۲؛  ۴۷يگانگى. مقام الوهيت. غير قابل قسمت بودن خدا   - ۱مصدر جعلى.  -  اَحِديت  -۱۱
ية هى ايضا و عند الصوفعند الحکماء عبارة عن عدم قسمة الواجب لذاته الى االجزاء و يجيئ في لفظ الواحدية 

  المرتبة التى هي منبع لفيضان االعيان و استعداداتها فى الحضرة العلمية اوال و وجودتها و کماالتها ... و فى االنسان 
 ٤٥ص 

  
 أحد -۳؛  ۴۸الکامل االحدية عبارة عن مجلى ذاتي ليس لالسماء  و ال لصفات و ال لشيئ من موثراتها فيه ظهور...

 تعالى: االٔحد و هو الفرد الذي لم يزل وحده و لم يکن معه آخر ، و هو اسم بني لنفي ما يذکر معه في اسماِء اهلل
 . ۴۹من العدد 

: الَفْرُد الذى ال َيْخَتِلُت به فرد  - ۲؛  ۵۰يکتا و يگانه  -۱: فرد  فردانيت..  فرد – ۱۲
ا  ِمَن الواِحِد، و َجمُعُه ُفَراَدى. َو قيَل َمْعَناُه الُمْسَتغنى َعم ِمَن الِوْتِر َو أَخص َعمَغيُرُه َفُهَو ا

ُه هو اَعَداُه َکما َنبَه عليه بقوله َغِنى َعن الَعاَلميَن و ٕاذا قيل هو ُمنَْفِرٌد بوْحداِنيِتِه ، فمْعنَ 
 الَفْردو   -۳؛  ۵۱ُمْسَتْغٍن َعْن ُکلِّ َتْرِکيٍب واْزِدَواٍج تنِبهًا أنه ُمخاِلٌف ِللَمْوجوَداِت کلِّها 

الَفَرُد    -۴في صفات اهلل تعالى هو الواحد االحد الذي ال نظير له و ال مثل و ال ثاني ، 
: الفرد؛  ۵۲مثل له في َجْوَدِته بالفتح و الضم ، اي هو منقطع الَقرِيِن ال الُفرُُد ، و  

بالفتح و سکون الراء المهملة و فتحها و کسرها بمعنٰى طاق و تنها ... و نيز بمعنى ديگر 
آيد و آن  آنست که ويرا مثل و شبه نباشد چنانکه گويند اهلل تعالى فرد است . و عند 



لماهية مع ة هو االحکماء و المتکلمين هو النوع المقيد بقيد التشخص ... عند العربي
 .۵۳وحدة ال بعينها 

 . ۵۴: (مصدر جعلى) وحدانيت و يگانگى و يکتائى فردانيت 
) هر چيز پنهانى که آشکار نباشد. آنچه ۱: ( غيب: غيب هويّه   - هوية  - غيب  - ۱۳

 : عبارتست از تشخص و همينهوية از ديدگان نهان باشد اگر چه بر دلها ظاهرگردد. 
) هويه مرتبۀ ۲( –) اصطالح صوفيهن و متکلمان مشهور است. (معنى ميان حکيما

گرفته  وهذات بحت را گويند و مرتبۀ احديت و الهوت اشارتست از آن. هويت از لفظ 
شده که اشارۀ بغايب است و آن در  بارۀ خدايتعالى اشاره است به کنه ذات او باعتبار 

. صاحب.  ذو)  تانيث ۱( ذات - ۱۴. ۵۵اسماء و صفات او با اشعار به غيبوبيت آن 
، ذات . مؤلف آنندراج آرد ،  ذوات. و جمع ذواتامالك. دارا. خداوند. و تثنيۀ آن 

بالفتح بمعنى صاحب و خداوند و بمعنى هستى و حقيقت هر چيز و نفس هر شئ و 
مؤنث ذو. و در اصطالح سالکان ذات را باعتبار جميع صفات واحد گويند و هستى 

الى پيدا تر از هستيها است که او بخود پيداست و پيدائى هستيها حق تبارك و تع
 : ذات الشئ: مقابل اسماء صفات اهلل.  اسم ذات -: وجود. هستى  ذات  -بدوست 

اُت بمعنى صاحب. يقال: هى ذات ماٍل. ذو )  المَؤنث ۲. ( ۵۶حقيقت چيزى  الذ  :
ْخُص.  درِ النفس و الش سريرة االنسان. و فى التنزيل العزيز: (َواهللُ َعِليٌم ِبَذاِت  ذاُت الص : 

ُدوِر)  ذات را بر خداوند اطالق ميکنندزيرا مرتبۀ احديت  عارفان)   ۳، (  ۵۷الص ،
 .۵۸ذاتى است 

ر د آسمان و لفظ سما مأخوذ از سمو است که بمعنى بلندى باشد .) ۱(سماء   - ۱۵
ماءُ )  ۲، (  ۵۹سماء  –نزد فارسى زبان با حذف همزه بمعنى آسمان آمده  ما الس :

حاُب . المطُر  –: اْعاله من کلِّ شىٍء  -يقابُل االرض .  الفلك  و فى التنزيل –الس 
ماء َعَلْيُکْم ِمْدَراًرا : سوره  نوح  کلِّ شْىء َسماِء )  ۳،  ( ۶۰﴾ ۱۱العزيز: ﴿َيْرِسُل الس :

 . ۶۱اْعالُه 



منزول در  – ۲؛  ۶۲سماء االبداع   -۱ معانى و مفاهيم سمآء در معارف امر بهائى  
:  ۶۳کتاب مستطاب اقدس اشاره است بمظهر ظهور جمال اقدس ابٰهى. قوله تعالٰى 

"اذا اختلفتم فى امر فارجعوه الى اهلل ما دامت الّشمس مشرقة من افق هذه الّسمآء" 
: "و لفظ سمآء در بيانات شموس معانى بر مراتب کثيره اطالق  ۶۴ايقان شريف  – ۳، 

ميشود . مثال سمآء امر و سمآء مشيّت و سمآء اراده و سماء عرفان و سماء ايقان و سماء 
 نظاير آن ". ظهور و سماء بطون و

: در کتاب وجوه قرآن معانى و موارد  معانى و مفاهيم سمآء در معارف اسالمى
: بدان که  َسَما در قرآن بر چهار وجه باشد: ۶۵طبقه بندى شده است » سماء«استعمال 

بود. ابر ؛ و وجه دوم َسَما بمعنى ۵۹بود. بقره آيه  آسمانوجه نخستين َسَما بمعنى 
؛ و وجه  ۱۱بود. سوره نوح آيه  باران؛ و وجه سيم َسَما بمعنى ۴۸سوره فرقان آيه 

  .۱۵بود. سوره حّج آيه  آسمانۀ خانهچهارم َسَما بمعنى 
 ٤٦ص 

 

)  (اصطالح عرفانى) کنايت از فيض مقدس است. ۲. (  ۶۶) ابر ۱: ( سحاب  - ۱۶
 .۶۸)  ابرى بارنده  ۳.( ۶۷سحاب کرم فيض الهى است 

عالم امر. عالم غيب . عالم معنوى. مقابل ناسوت. صاحب کشاف  -۱: الهوت  - ۱۷ 
اصطالحات فنون آرد: الهوت ، نزد صوفيه حياتى که ساريه است در اشياء و ناسوت 

(اصطالح عرفانى) مرتبت واحديت که از آن تعبير بمرتبت وجود   - ۲؛  ۶۹محل آن 
در  – ۳؛  ۷۰وت مينامند جامع از لحاظ جامعيت اسماء و صفات ميباشد مرتبت اله

: "و هو المرتبة الواحدية المعبر عنها بالوجود الجامع لجميع  ۷۱شرح منظومه حکمت 
االٔسماء الحسنى و الصفات العليا الملزومة الٔعيان الثابة لزومًا غير متأخر عن الوجود، 
 بل على وجه لو فرض أن يکون له مهية لکانت االٔعيان الثابة بالقياس الى مهية من
قبيل لوازم المهِية ال لوازم الوجود. ". براى ارتباط در معارف امر ، رجوع کنيد به کتاب 
مستطاب اقدس و الواح صيام و زيارتنامۀ مبارك و ساير الواح مقدسۀ در امر بهائى در 

 استعمال " أالسماء الحسنى و الصفات العليا ".



: "فاعلم بان في کل  ۷۲در مکتوبى صادر . َکِلَمه :  کلمة اهلل . کلمه طيّبه . َکِلَمه  - ۱۸
اتى لفظ کلمه از جمله کلم  -کلمة من کلمات اهلل تتموج بحور أسرار ال نهاية لها." 

است که در آثار مبارکه نزولى و تبيينى بکثرت بکار رفته است و  در مواردى بمعناى 
زيارت ميشود اى بمعنى عمومى آن در معارف امر مبارك اخّص آن و در موارد عديده

که آن اشاره به کلمات در آيات نزولى است. بعنوان نمونه کلمات مکنونه. کلمات 
 فردوسيه و غيره.

 فرق کلمه با لفظ اينست –) و يك جزو از کالم ، لفظ معنى دار ۱( کلمه در کتب لغت
  الکلمة) ۲. ( ۷۳که لفظ اعم است از معنى دار و بى معنى ولى کلمه حتما معنى دارد 

و اللفظ الموضوع لمعنى مفرد و هى عند اهل الحق ما يکنى به عن کل واحدة من ه
الماهيات و االعيان بالکلمة المعنوية و الغيبية و الخارجية بالکلمة الوجودية و 

در  کتب لغت  ، لقب حضرت عيسى عليه  کلمة اهلل.   ۷۴المجردات بالمفارقات 
ف کلمة اهلل در معار —ام يد به نافه سىرجوع کن  کلمه طيّبه) ۳؛ ( ۷۵السالم است 

عظمت  وگرديد  کلمه اعالء وشد ظاهر ، "اّما قدرت اٰلهيّه  ۷۶نمونه اّول  امر بهائى .
استقامت و متانت باعالء کمالدر اهللبهاء"حضرت:  ۷۷شد"؛ نمونه دّوم مشهود اهلل بهاء
م داشتند ابدًا يک ساعت پنهان نشدند واضحًا مشهودًا در بين حضرت باب قيا کلمۀ

: "َو  ۷۸نازل. قوله العزيز  اعداء مشهور بودند" ؛ نمونه سّوم ، در  مناجاتى از قلم اعلىٰ 
َك ِبُظبٍة ِمنْٰها رِ َانَْطْقَتۭنْى ٰيا ِاٰلۭهى ِبَکِلَمٍة ِمْن ّعنِْدَك َو جَعْلَتٰها َسيْفًا ٰذا ُظبَتيِْن ِبُقْدَرِتَك َوٱْقِتٰدا

لَْت َو َفّرْقَت ِعٰباَدَك". َفض 

: " َمْن ٰکاَن ۱۱) کلمه بمعنى سخن پاك: سورۀ فاطر آيۀ ۱(کلمه . کلمة اهلل در  قرآن .   
اِلُح يَ  ُة َجٰميًعا ِاَلْيِه َيْصَعُد اْلَکِلُم الَْطيُِّب َو الَْعَمُل الص ِه الِْعزَة َفِلل ۲َفُعُه" ؛ (رْ ُيرۭيُد الِْعز (

: " َاَلْم َتَر َکيَْف َضَرَب اهللُ َمَثًال َکِلَمًة َطيَِّبًة َکَشَجَرٍة َطيَِّبٍة ۲۹: سورۀ ابراهيم آيۀ کلمۀ طيّبه
ٰمآِء" (رجوع کنيد به آثار نزولى و تبيينى که به کثرت نازل  َاْصُلٰها ٰثاِبٌت َو َفْرُعٰها ِفى الس

:  سورۀشورى  کلمۀ فصل) ۳؛ (۲۷: سورۀ ُزخُرف . آيۀ ج ، کلمۀ باقيهشده است) ؛ 
 . بمعنى تقدير آمده است.۲۰آيۀ 



) فرهنگ معارف اسالمى: (اصطالح ۲؛ (۷۹) خوب صورت. جميل ۱: ( جمال  - ۱۹
عرفانى) جمال ، تجلى حق است بوجه حق براى حق و جمال مطلق را جالل است 

) الجمال بالفتح ۳؛ (۸۰جمالى است ، در هر جمالى جاللى دارد و  هر جالل او را 
و تخفيف الميم فى اللغة بمعنى خوب شدن و خوبى صورت و سيرت ... ، و جمال 
در اصطالح صوفيه عبارتست از الهام غيبى که بر دل سالك وارد شود ...، و فى شرح 
القصيدة الفارضية الجمال الحقيقى صفة االزلية هلل تعالى شاهده فى ذاته ...، و اما 

لى الخصوص فصفة الرحمة و صفة العلم و صفة اللطف و النعم و صفة الجود و ع
  ارزاقية و الخالقية و صفة النفع و امثال ذلك فکلها صفات الجمال... ، اعلم ان 

 ٤٧ص 
الجمال المعنوى الذى هو عبارة عن اسمائه و صفاته انما اختص الحق بشهود کماله 

آثار قلم اعلى رجوع کنيد به اسماء مقدسه : جمال  . براى نمونه در ۸۱علٰى ما هي عليه 
قدم . جمال مبارك . جمال اقدس ابهٰى. جمال کبريائى.  و در زيارتنامه به: جمال اهلل 

 و نيز رجوع کنيد به نافه نهم در صفات جماليه خدا. —
بزرگى ، عظمت ، عظمت الهى ، عالم مجردات بطور مطلق ،  – ۱:  ملکوت  -۲۰

عالم الغيب المختص باالٔرواح و  -۲؛ ۸۲و ناسوت (که زير آن واقعند)  مقابل جبروت
 َو َلْم َينُْظروا ِفى َمَلُکوِت و اْالْرِض  النفوس و العجائب. و فى التنزيل العزيز (قرآن) : (ا

 – ۳؛  ۸۳َو َما َخَلَق اهللُ ِمْن َشْىٍء) . و فى التنزيل العزيز : ( ِبَيِدِه َمَلُکوُت ُکلِّ َشْىٍء) 
ملکوت (اصطالح عرفانى) ملکوت در اصطالح صوفيه عالم ارواح و عالم غيب و 
عالم معنى را گويند و بالجمله ملکوت عالم غيب و جبروت عالم انوار و الهوت ذات 

) الى االٔعلى و هو عالم النفوس الکلية الّذى هو الدهر ۱" و هو ينقسم ( – ۴.  ۸۴حق 
: اى   ۸۵) شرح منظومۀ حکمت ۲من الدهر ، و ( االيمن االٔسفل فى أقسام االٔربعة

ر ماخذ د  —الملکوت االٔسفل ، و هو عالم المثل المعلقة و الدهر االيسر االٔعلى"
ملکوت لفظى است  - ۵: "کذلك نرى ابراهيم ملکوت السموات و االرض".  قرآن
براى  — Khaboris Manuscript. براى تحقيق بيشتر رجوع کنيد به کتاب آرامى



مونه در آثار مبارکه، که در معارف اسالمى نيز به کثرت نازل شده است است عبارتند ن
 از : سلطان ملکوت ، ملکوت اعلٰى و غيره .

[ َج َب ] کبرياء. بزرگوارى. عظمت . کبر. عظمت و بزرگى. کلمه  - ۱: جبروت  -۲۱
بروت ج دخيل است و از آرامى گرفته شده است. قدرت سلطه . در اصطالح متکلمان

شرح منظومۀ حکمت  – ۲؛  ۸۶عبارتست از صفات چنانکه الهوت عبارت از ذاتست 
: هو عالم العقول الکلية و الدهر االيمن االٔعلى. و سمى بالجبروت لجبره نواقص  ۸۷
 دونه ، الٔن العقول مرتبة کمال ما دونها ، کما فى کل علة بالقياس الى معلولها.ما
) صمد ميان پر و در اصطالح مقصود و منظور اليه است. ۱: (صمدانيت  َصَمْد . – ۲۲

) پناه ۲. ( ۸۸››  الصمد الذى ال جوف له‹‹ که حق تعالى باشد. و گفته شده است 
و  الواح الهى  ۲) از اسماءاهلل نازله در قرآن کريم سوره اخالص آيه ۳. ( ۶۴۰نيازمندان 

نوشته شده است . يکى از آن اى در کتب لغت و  غريب قرآن است و معانى عديده
معانى که از جمله صفات سلبيه است در کتاى شرح اسماء الحسنٰى فخر الدين رازى 

  …".: " الصمد هو الّذى يفعل ما يشاء ، و يحکم ما يريد  ۶۴۱بنقل از ديگران اينست 
 ) در کشف االٓيات ترجمه آن "بى نياز" درج گرديده است.۴(

َشيئًا : اراَدُه.  –) شاَءُه ۱ب لغت و فرهنگ اصطالحات: (، در کت الف:  مشيّت  - ۲۳
رادة. (الُمَشيا) : المجَبُر على االٔمر   ( اصطالح فلسفى)  مشيت ۲؛ ( ۸۹المشىءُة: اال (

عبارت از تجلّى ذاتى و عناست سابقۀ حق بر ايجاد معدوم و اعدام موجود است و آن 
؛   ۹۰جلى ذات است براى ايجاد معدوم اعم از اراده است زيرا اراده عبارت از ت

خواستن . شاءة يشاءه . شيئًا. و ››) ش ى ء‹‹) َمشية . (عربى مصدر از ۳: ( َمِشيئة
شَيت مَ   -مشيت الهى بر چيزى، مقدر کردن آن  –مشية و مشاءة . و مشائية . خواستن 

راده ا. مشية. استعمال اين لفظ مختص گشته بمعنى خواهش و مرضى حق تعالى . 
 .۹۲) مشيئة عربى  : خواست و ارادۀ شخص ۴؛  ( ۹۱. خواست خداوند عالم 



: "َاُکْوُن   ۹۳: در معارف امر  : براى نمونه ، در صالة کبير نازل قوله تعالٰى  مشيّت،  ب
اح َو ِاٰراَدِتَك" . براى تفصيل بيشتر رجوع کنيد به الو َمشيِتَك ٰحاِضرًا ٰقأِمًا َبْيَن َاٰياۭدْى 

 الهى و آثار حضرت نقطه اولٰى جّل ذکره.
در معارف امر بمعانى مختلفه نازل شده است: شريعة اهلل : . مظهر ظهور  : شجره  - ۲۴

  الهى. مؤمنين و محبّين. معرضين و معاندين. عهد و ميثاق.
 ٤٨ص 
: معنى فعلى و لغوى آن سؤال ميکنم از تو است. در اصطالح اهل منطق اسئلك - ۲۵

: اگر طلب کننده عالى باشد آن خواستن  ۹۴ماء ، اشارات و تنبيهات ابن سينا و حک
ت و اس›› نهى‹‹است و اگر طلب کنندۀ عالى طلب ترک چيزى را بنمايد آن ›› امر‹‹

 است.›› سؤال‹و ›› دعا‹‹اگر طلب کننده دانى باشد آن خواستن 
از الفاظ مشترك در همۀ اديان الهى » َنْفْس «و » ُروح«نظر باينکه دو لفظ  روح . نفس

شمار است  و در معارف امر اسنٰى نيز  الفاظ بکار رفته است و کثرت استعمال آن بى 
عمومًا با همان معانى و مقصود در کتب مقدسۀ قبل عمومًا و قرآن کريم خصوصًا 

م بنظر زينفك دارد و  معانى و مقصود از اين دو لفظ مشترك است الارتباطى کامًال ال
رسيد که تحقيقى بالنسبه کوتاه در معارف ساير اديان در مقصود و معانى الفاظ فوق 
بعمل آيد. و نيز توضيحًا معروض ميدارد که در الواح تبيينى حضرت سّراهلل االعظم و 

آيات نزولى قلم اعلٰى نيز  آياتى از قرآن نقل شده است که در هر مورد در نافۀ دهم و  
لضرورة متناسب با شأن نزول و صدور آن تحقيقى جداگانه بعمل آمده ام بانافۀ سى

 است که به معانى و مقصود از الفاظ روح و نفس کمك خواهد نمود.

نث ). و ۱: ( روح . َروح . روحانى  - ۲۶ د و يؤفس (يرکوُح : ما به حياُة النالر (– 
ُروُر و الَفَرُح   -و  : الراَحُة .الروح –النفس . . (ج) اْرواح  ملل و نحل ۲؛ (۹۵الس (

و  -، بالضم ، ، من الروح . و َرْوحانى ، بالفتح ، من الروح ُروحانى :  ۹۶شهرستانى
الروح و الرْوح متقاربان ، فکان الروح جوهر ، و الروْح: حالته الخاصة به . ترجمه آن 

له) از : ُرح ، و روحانى بفتح (راى : "روحانى بضم (راى مهم ۹۷در توضيح الملل 



متقاربند : ُروح: جوهرى معروف است ، و َروح: ›› َروح‹‹و ›› ُروح‹‹مهمله ) از َروح.  و 
مأخذ در قرآن  —صفت و حالت آن جوهر است ، و بهر دو لغت معنى نزديك است 

ُقِل الُّروُح ِمْن َاْمِر َربّۭى  : َو  َيْسلُوَنَك َعِن الروِح ۸۷کريم سورۀ بنى اسرائيل (االسٓراء) آيۀ 
َو ٰمآ اُوۭتيُتْم ِمَن الِْعلِم ِاال َقۭليًال (ترجمه: و ميپرسند ترا از روح  بگو روح از امر پروردگار 

 منست  و داده نشديد از دانش مگر اندك).

اين ترکيب در فرهنگ و ادبيات فارسى و ديوان شعراء  بکثرت   ُروُح الُقُدْس   - ۲۷
بکار رفته است. معانى موجوده و مقصود از آن در معارف اديان حاصلش اينست که 
ترکيب روح القدس يك معنى اعتقادى دارد که آن در نزد مسيحيان (ترسايان) و در 

اد نصارى اوت از اعتقمعارف اسالمى و فلسفى و  معارف امر بديع مقصودى بکلى متف
اى آن و  الزم نيست که به معنى ظاهرى آن توجه نمود ، بلکه است و به ترکيب جمله

معانى در فرهنگنامه ها و معارف   -الزم است به مقصود اعتقادى آن توجه تام داشت 
)  جبرئيل . و بسکون دال و تحريك آن هر دو مستعمل ۱ساير اديان باين شرح است: (

) مؤلف ۲. ؛ ( ۹۸از اقانيم ثاللثه نزد ترسايان. ثالث ثالثه نزد مسيحيان است. يکى 
ظ اى بجاى معنى کردن آن لفرسى اين ترکيب جملهقاموس کتاب مقدس نيز در بر

: "بدانکه تعليم کتاب مقدس در بارۀ روح القدس  ۹۹استعمال نموده است › تعليم‹
خوانده  نوم سّوم از اقانيم ثالثۀ الهيّهاز قرار تفصيل است. اوًال ، آنکه روح القدس اق

شده است و آنرا روح گويند زيرا که مبدع و مخترع حيات ميباشد و نفس مقّدس گويند 
بواسطۀ اينکه يکى از کارهاى مخصوصۀ او آنکه قلوب مؤمنين را تقديس فرمايد و 

اّما روح   -ند بواسطۀ عالقۀ که بخدا و مسيح دارد او را روح اهلل و روح المسيح نيز گوي
همان است که همواره  ۸و  ۷:  ۱۶و  ۱۶:۱۴القدس که تسلّى دهندۀ ما ميباشد يوحنا 

فرمايد و اوست که ما را براى قبول و درك راستى و ايمان و اطاعت ترغيب مى
گرداند و ايشان را پاك و منّزه ساخته اند زنده مىاشخاصى را که در گناه و خطا مرده

. پس بدين لحاظ  ۲۶:۸و  ۵:۵فرمايد روم واجب الوجود مىاليق تمجيد حضرت 
واضح و مبرهن گرديد که کار روح القدس آنست که آنانى را که از آن مسيح اند جذب 



نمايد و همواره مسيح را بما بنمايد و عقول ما را منّور ساخته خون مسيح را در قلوب 
  رداند را مزيّن و مصّفا ميگما بپاشد و آن فضايل و محاسنى که اخالق بنى نوع بشر 

 ٤٩ص 
و بايد دانست که کتاب مقّدس ما را در خصوص روح … ثمرهاى روح القدس اند 

القدس و الوهيّت بکمال وضوح تعليم ميدهد چنانکه اسمهاى خداى حّى و صفات 
براى مزيد اطالع رجوع …" . و  اعمال و عبادت او را بروح القدس منسوب ميدارد 

 کالم مسيحى و نيز کنفرانس نيقيه که بيشاپ هاى مسيحى در قرن سّومکنيد به کتب 
ميالدى منعقد گرديد و اساس اعتقادات مسيحى را که در مسئلۀ اقانيم انسجام کامل 

اى  پايه گذارى کردند و عدول از آنرا کفر در ميان مسيحيان نداشت با صدور اعالميّه
ز دين اعالم کردند. از کتب ساده و موجز و معتقدان خارج از اين اعالميّه را خارج ا

که در تاريخ آباء کليسا نوشته شده کتابى است که در فصل دوازدهم آن اين مراتب 
تحّول در اعتقادات بر قديم بودن حضرت عيسى  را شرح داده و در انتهاى اعالميه 

له  و ئتوانند به کتب متعدده در اين مسمعروف را نيز درج نموده است که طالبين مى
 يا به کتاب ذيل مراجعه فرمايند:

The Early Church.  By: W.H.C. Frend. Fortress Press. Philadelphia. East 
and West to Nicaea. 

رجوع کنيد به فصل نهم در نافۀ دهم  -۱  تبيين و معنى روح القدس در معارف بهائى
انه ى مستدل، رّد اقانيم سه گبا بيانات› سؤال از ثالوث‹در مفاوضات در جواب   – ۲. 

 استکائناتاز ادراک و مقّدسمنّزه  کهالوهيّت  : " حقيقت ۱۰۰فرمايند گرديده و مى
بّانيّه رآن حقيقتادراک نيايد و مبّرا از جميع تصّورات  وعقول و ابدًا بتصّور  اهل

بر   طارئه  از عوارض نه الوجود استممکن  کهاست تقسيم قبول   خصائص خلق
حقيقت  و آن تا چه رسد بتعّدد از توحيد است مقّدس اٰلهيّه واجب الوجود حقيقت

فظ محال". ل ومنافى کمال و ممتنعمراتب عين نقص و و در مقامات تنّزلرا ربوبيّت
: آنچه مرکب از سه باشد ، در سورۀ مائده نيز  ۱۰۱ثالوث در لغت بمعنى  ، ثالوث



نازل قوله تعالٰى : "َلَقْد َکَفَر  ۷۷گانگى خدا در آيۀ موافق معارف امر بهائى در رّد بر سه
ٓ ِاٰلٌه ٰواِحٌد " (ترجمه : هر آينه بدرستيکه کافر   اهللَ ٰثاِلُث َثٰلثٍة َو  ٰما ِمْن ِاٰلٍه ِاال الّۭذيَن ٰقاُلو ِان

د آنان که گفتند بدرستيکه خدا سيّم سه است و نيست هيچ خدائى مگر خداى شدن
 يگانه).

لغت و کلمۀ نفس در کالم عرب بمعانى متعدده آمده است. اصل   - نفس   - ۲۸
لغت، واژۀ آرامى است که در کتب ذکر شده و نظر باينکه در الواح الهى و  مکاتيب 

 ى است که روزانه در ادعيۀ مبارکه و در اصولبکثرت استعمال گرديده و از اّمهات لغات
و مبادى روحانى اساس اعتقادات بهائيان در حيات ظاهرى و عوالم بعد است  (عوالم 

رسد. در مواضعى روح و نفس دو الغيب و الشهود) ، تحقيقى در آن ضرورى بنظر مى
تجو و تحقيق ستوان آنها را جاند که با ذکر مثال در کتب معتبرۀ لغت مىکلمۀ مترادف

نمود که تعريف جامعى در ذهن صورت گيرد. تعاريف متعدده در لسان العرب درج 
گرديده که از اهّم آنها که در معارف امر و قرآن بکار رفته و نقل آيات قرآنيّه در الواح 
جمال اقدس ابهٰى و مکاتيب مبارکه که در اين فصل به آنها اشارتى مختصر شده 

 گردد.مى است براى نمونه درج
، لسان  ، النّفستعريف اول —تعاريف و معانى نفس در کتب لغت و فرهنگنامه ها 

: الروُح، قال ابن سيده: و بينهما فرق ليس من غرض هذا الکتاب، قال  ۱۰۲العرب 
أبو اسحق: النّفس في کالم العرب يجري على ضربين: أحدهما قولك َخَرَجْت َنفس 

ْرب االٓخر  فالن أي ُروُحه ، و في نفس فالن أن يفعل کذا و کذا أي في ُروِعه ، و الض
معني النفس فيه َمعنى ُجْمَلِة الشيء و حقيقته، قال ابن خالويه : أما النْفُس الروُح و 

:"ٱهللُ َيَتَوفى  ۴۳النفُس ما يکون به التميز َفشاِهُد ُهما قوله سبحانه سورۀ الزمر آيۀ 
ْوِتٰها" والنفس يعبّر به عن االنسان جميعه کقولهم : عندي ثاللة اْالٔنُْفَس ۭحيَن مَ 

:  مرحوم دهخدا  ۱۰۳ تعريفات دوم ،تعاريف نفس ، معانى در لغتنامۀ دهخدا—انُْفسٍ 
بتفصيل معانى و مراد از  معنى نفس را از کتب معتبرۀ لغات و فرهنگنامه ها استخراج 

نى نفس در اين گنجينۀ گرانبها که به  اکثر و جمع آورى فرموده است. تعدادى از معا



اى که بدان جسم زنده آنها اشارت رفت از اين قرار است: جان . روح . روان . قوه
 است.|| 
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جوهرى است مجرد متعلق به تعلق تدبير و تصرف ، و او جسم و جسمانى نيست و اين 
(از نفايس الفنون). || خود … مذهب بيشتر محققان از حکما و متکلمين است 

هرکسى . خود هر  چيزى. || حقيقت شئ و هستى و عين هر چيزى. || ذات . خمير . 
شخص و سراپاى انسان طينت.|| تن. جسد. شخص. مراد از نفس شخص همگى 

: (اصطالح فلسفى)  نفس جوهرى است که ذاتًا مستقل و  ۱۰۴تعريف سوم  —است 
در فعل نياز بماده دارد و متعلق باجساد و اجسام است و باالخره جوهرى است مستقل 

: "هي الجوهر البخارى  ۱۰۵تعريف چهارم  —قائم بذات خود که تعلق تدبيرى با بدن  
وة الحياة و الحس و الحرکة االرادية و سماها الحکيم الروح اللطيف الحامل لق

الحيوانية فهو جوهر مشرق للبدن فعند الموت ينقطع ضوؤه عن ظاهر البدن و باطنه  و  
أما فى وقت النوم فينقطع عن ظاهر البدن دون باطنه فثبت ان النوم و الموت من 

طاع الناقص فثبت ان القادر جنس واحد الن الموت هو انقطاع کلى و النوم هو االنق
الحکيم دبر تعلق جوهر النفس بالبدن على ثالثة أضرب االّول ان بلغ ضوء النفس 
الى جميع اجزاء البدن ظاهره و باطنه فهو اليقظة و ان انقطع ضوُؤها عن ظاهره دون 

 باطنه فهو النوم أو بالکلية فهو الموت".

ر کتب معتبرۀ غرائب القرآن ددر  معانى نفس در قرآن کريم و معارف اسالمى
معانى الفاظ بکار رفته در آيات قرآن کريم تاليف شده است. نمونه هائى از معانى 

است  بکار رفته› نفس‹متعددۀ که در تاليفات فوق منحصرًا در  مقصود از الفاظ 
اختصارًا درج مينمايد. الزم به ذکر اين مطلب است که علماى علوم قرآن معانى را بر 

ى استنتاج و تأويالت و تفاسير شان در آيات نازله مدخليت داشته و  تحرير مبنا
اند. تحقيقات نشان ميدهد که اين قبيل از درج معانى عمومًا با معانى مندرجه نموده



آهنگى کامل دارد که متعاقبًا درج در ساير کتب مقدسه عهد قديم و جديد نيز هم
و معانى، ترجمۀ آيات را از کشف االٓيات آهنگى در  درج مطالب ميگردد. براى هم

استخراج نموده و  همانطور که بعدًا مالحظه خواهد شد شماره هاى آيات در کشف 
االٓيات با شمارۀ آنها در ساير مآخذ در مواردى تفاوت دارد که آن نيز درج گرديده 

: معانى متعددۀ باين شرح نوشته شده است: ۱۰۶ جوه قرآن و مأخذ اول ، —است 
بدان که َنفس در  قرآن بر ُنه وجه باشد: وجه نخستين َنفس بمعنى  وجه نخستين ،

) : "َو ُيحِذُر ُکُم اهللُ َنْفَسُه" ۲۸بود چنانکه خداى در سورۀ آل عمران گفت ( عقوبت
ايده بود چنانکه در سورة الم ِعلمَنفس ِبمعنى  وجه دوم ، و –يعنى َو ُيحِذُر ُکُم ُعُقوَبَتُه 

ت : "ِاْن ُکنُت ُقلُْتُه َفَقْد َعِلْمُتُه َتْعَلُم َما ِفى َنْفِسى َو َال اْعَلُم َما ِفى َنْفِسَك" ) گف۱۱۶(
بود و جمع انُْفس و   جاننفس بمعنى   و وجه َسيُمْ   -يعنى َو َال اْعَلُم َما ِفى ِعلِْمَك 

اِلُموَن ِفى َغَمراِت ) گفت : "َولْو َترى ٕاَذا ۹۳ُنُفس باشد چنانکه در سورة االنعام  ( الظ
در  ۴۲الَْمْوَت َو الَمَالَِٔکُة َباِسُطوا ايِْديِْهْم اْخِرُجوا انُْفَسُکْم"  يعنى ارَواَحُکْم. و نيز آيۀ 

) گفت ۲۸۴بود چنانکه در سورة البقره ( دلَنفس بمعنى  و وجه چهارم  -سورۀ الزمر 
" يعنى َو اْن ُتبُْدوا َما ِفى ُقُلو : "َو اْن ُتبُْدوا َما ِفى انُْفِسُکمْ  ِبُکْم او ُتْخُفوُه ُيحاِسبُْکْم ِبِه اهللُ

. (توجيه: در ترجمۀ کشف االٓيات به همان معنى نفس ذکر شده است: "و اگر اظهار 
. و از ۲۵؛ بنى اسرائيل آيۀ  ۱۵۴کنيد آنچه در نفسهاى شما است") و نيز آل عمران 

ورة  بود چنانکه در س تنَنفس بمعنى  و وجه پنجم -ت. اين معنى در قرآن بسيار اس
ثبت شده است) گفت: "َو َما َظَلَمُهُم  ۱۱۳در کشف االٓيات آيۀ   – ۱۱۷آل عمران (

اهللُ َو ٰلِکْن انُْفَسُهْم َيْظِلُموَن" يعنى اجَساَدُهم َيْظِلُموَن ... و از اين معنى در قرآن بسيار 
. در کشف  ۳۲بود چنانکه در سورة المايده ( مردمى َنفس بمعن و وجه ششم   -است 

ثبت شده است) گفت: "ِمْن اْجِل ٰذِلَك َکَتْبَنا َعَلٰى َبنۭى  ۳۵االٓيات شماره سوره 
 ِاْسٰرآۭئيَل َانُه َمْن َقَتَل َنْفًسا َبَغْيِر َنْفٍس " يعنى َانُه َمْن َقَتَل انَْسانًا ِبَغيِْر انْساِن  . و هم درين

نَساِن ۴۵ورة (س نساَن ِباال اال نْفِس" يعنى افَس ِبالنالن نگفت: "َو َکَتبَْنا َعَليِْهْم ِفيَها ا  (
  ) گفت: "َلَقْد ۱۲۸بود چنانکه در سورة التوبه ( يك تنَنفس بمعنى  و  وجه هفتم  -



 ٥١ص 
  

يکى  َنفس بمنى و وجه هشتم  -مْ َجآَء ُکْم َرُسوٌل ِمْن انُْفِسُکْم" يعنى َنْفسًا ِمْن ِجنِْسکُ 
) گفت : "َيا َايَها الِذيَن آِمُنوا َال َتا ُکُلوا ۲۹بود چنانکه در سورة النسا ( از اهل دين

ْم َو َال َتْقُتُلوا انُْفَسُکْم"  يعنى  َال َتْقُتُل َبْعَضُکْم َبْعضًا ِمْن اْهِل ِديِنکُ … اْمَواَلُکْم َبيَْنُکْم 
 کشتن يکى از اهل دينَنفس بمعنى  و وجه نهم  -) گفت ۶۱سورة النور  (.  و در 

ثبت شده است) گفت  ۶۹. در کشف االٓيات سوره  ۶۶بود چنانکه در سورة النّسا ( 
 ِديِنُکْم ِل : "َو َلْو  انا َکَتْبَنا َعَليِْهْم َاِن اْقُتُلوا انُْفَسُکْم"  يعنى اْن َيْقُتَل َبْعُضُکْم َبْعضًا ِمْن اهْ 

َکَما َفَعَل َبُنوا اْسَرأِيَل ٕاْذ َقاَل َلُهْم ُمْوَسٰى : "َيا َقْوِم انُکْم َظَلْمُتْم انُْفَسُکْم ِبِاتَِّخاِذ ُکُم 
است.  مؤلف شماره سوره را ذکر نکرده –الِعجَل َفُتوُبوا اَلى َباِرُِٔکْم َفاْقُتُلوا انُْفَسُکْم" 

مؤلف در آخر اين بحث انواع نفس را که در قرآن مذکور است   - ۵۱سوره بقره آيۀ 
ذکر و معنى کرده است باين شرح: " و بدان که َنفس اّمارة در  قرآن آن نفس بود که 

وِء۵۳همه بدى فرمايد چنانکه در سورة يوسف ( اَرٌة ِبالس مْفَس الالن نگفت : "ا (  . "
فرمايد و گاهى نيکى . چنانکه در سورة القيامه  و َنفس َلّوامه آن بود که گاهى بدى

ر کشف د نفس لَواَمه) گفت : َال اْقِسُم ُبَيْوم الِقياَمِة َو َال اْقِسُم ِبالْنْفِس اللّواَمِة  (۲(
االٓيات به نفس مالمت کننده ترجمه شده است). و نفس مطمِٔنه آن بود که دايم 

) گفت : َيا ۲۷ى فرمايد چنانکه در سورة الفجر (آرميده باشد بذکر خداى و همه نيک
ى الٰى َربِِّك" (در کشف االٓيات ترجمه آيه باين صورت  ايُتَها النْفُس الُمْطَمِٔنُة ِاْرِجِعۭ

المفردات فى  مأخذ دّوم ، —است: اى نفس آرميده  باز گرد بسوى پروردگارت) 
ُرُکُم … لِه: (اْخِرُجوا اْنُفُسُکْم) النْفُس الروُح فى قو :  ۱۰۷غريب القرآن  و قولُه : (َو ُيَحذِّ

اهللُ َنْفَسُه) َفَنْفَسُه ذاُته و هذا و ٕان کان قد َحَصَل من حيُث اللْفُظ ُمَضاٌف و ُمضاٌف ٕاليه 
َيْقَتِضى الُمغاِيَرَة و ٕاثَْباَت َشيْيِن من حيُث العبارُة فال شىَء من حيُث الَمعنى ِسواُه 

و الُمَناَفَسُة ُمَجاَهَدُة النْفِس للتشبِه باالٔفاضل  و … ى عن ِاَالْثَنِويِة من ُکلِّ وْجٍه تعال
اللُحوِق ِبهم من غير اْدخال َضَرٍر َعَلى غيرِه ، قال  (َو ِفى ٰذِلَك َفلَْيَتَناَفَس الُمَتَناِفسُوَن) 



 )  و النفَس الريُح الداخُل و الخارُج فى الَبَدِن و هذا کقوله (َساِبقوا الى  َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّکمْ 
در  آياتى چند نازل شده  تن: نفس بمعنى ۱۰۸، لسان التنزيل مأخذ سّوم —من الَفِم 

› : نىو ت‹است که در محل بکار رفتن آن در ترجمه نيز  کامًال روشن است:  بمعنى 
در کشف االٓيات : و نفس و آنکه "َو َنْفٍس َو ٰما َسّوٰيٰها (ترجمه  ۷سورة الّشمس آيۀ 

َمت  ۵انفطار آيۀ › : هيچ نفسى‹راست و درست کرد آنرا . بمعنى  َعِلَمْت َنْفٌس ٰما َقد"
َرت" در کتب احاديث ماثوره از حضرت رسول اکرم مأخذ در کتب حديث،  —َو َاخ

د شخص بمعنى خو» نفس«نيز بکثرت استعمال شده است و  يکى از آن احاديث که 
ت قّسمى (سوگندى) است که بسيار مشهور است: "فوالّذى نفسى بيده" که در اس

ود. شبکثرت زيارت مى آيات نازله از قلم حضرت نقطۀ اولٰى و  جمال اقدس ابهىٰ 
اعلٰى خطاب به محّمد شاه قاجار كه در نمونه اول در قسمتى از توقيع مبارك حضرت 

و الّذى نفسى بيده انّه لم يسجن اّال نفسه " : " ف ۱۰۹قلعه ماكو نازل گشته قوله العزيز 
:" اگر نفسى نفسى را  ۱۰۹؛ نمونه دوم ، در  کتاب مستطاب بيان نازل قوله العزيز  

 ردهدايت نمايد بهتر است از براى او از اينكه مالك شود ما على االرض كّالً  را" ؛ 
فوالذى نفسى بيده که اگر : " ۱۱۰. نمونه اول ، قوله تعالٰى الواح نازله از قلم اعلىٰ 

عوالم اليتناهى الهى منحصر باين عالم بود و نعمتش مخصوص آنچه در دنيا عند 
اهلش مشهود است ابدا خود را در بالياى اليحصى معذب نميساختم "، نمونه دوم، 

: " فو الذى نفسى بيده که هيچ ذى شّمى از اين  ۱۱۱در کتاب بديع نازل قوله العزيز 
کلمات که مرقوم داشته رايحه حق استشمام ننمايد زهى حسرت و ندامت که در اين 
ربيع روحانى بطراز بديع مزين نشدى و از نفحات خوش رضوان معانى استشمام 

 متىقسم فوق قس –به دو مأخذ اکتفا ميگردد. حديث اول  مآخذ حديث . —ننمودى" 
از حديث مفصلى است که در بحار االنوار مجلسى کتاب العدل و المعاد ، باب 

سورۀ انعام را از جمله امورى که در قيامت واقع ميشود ذکر  ۱۵۸اشراط الساعة آيه 
  اي و « ۱۱۲فرموده است و در آخر  جواب به هر سؤال سلمان فارسى فرموده است : 

 ٥٢ص 



  
در  -براى تفصيل رجوع کنيد به کتاب صريرات . حديث دوم » . الذي نفسي بيده

: "حدثنا عبداهلل  ۱۱۳روايت از انس  بن مالك  ۱۲۷۳۴بشمارۀ  ۴مسند امام حنبل ج 
يده والذي نفسى ، ب«عن أنس بن مالك ، أن نبى اهلل صل اهلل عليه و سلّم قال : … 

 ».فسه من الخيرال يؤمن عبد حتى يحب الٔخيه ما يحب لن

در کتاب کيمياى سعادت تعريف  ،َنْفس ، در کتب اهل عرفان و تصوف 
جامعى از حقيقت انسان شده است که اکثر  معانى موجوده در آن جمع است و از 

اگر خواهى : « ۱۱۴گويد حالوت سبك عرفا برخوردار است . ابو حامد محّمد غزالى مى
ن کالبد اند: يکى اياند از دو چيز آفريدهکه خود را بشناسى، بدانکه تو را که آفريده

گويند ، و ويرا بچشم ظاهرى ميتوان ديد ، و يکى معنى باطن ، که  تنظاهر که آنرا 
گويند ، و آنرا ببصيرت باطن توان شناخت ، و بچشم ظاهر   جانگويند و   نفسآنرا 

، و حقيقت تو آن معنى باطنست، و هر چه جز آنست همه تبع [تابع و پيرو] نتوان ديد 
خواهيم نهاد. و چون حديث دل  دلويست و لشگر و خدمتکار ويست، و ما آنرا نام 

؛ و  سنفگويند و گاه  روحکنيم بدانکه آن حقيقت آدمى را ميخواهيم  که گاه آنرا 
ه نهاده است از جانب چپ ، که آنرا بدين دل نه آن گوشت پاره ميخواهيم که در سين

 َنفس  ، معانى  در کتب؛ »… قدرى نباشد و آن ستوران را نيز باشد و مرده را باشد 
: " اى استاد کدام حکم در ۳۶  -۳۸، آيۀ  ۲۲، انجيل متى باب عهد قديم و جديد 

 شريعت بزرگتر است . عيسى ويرا گفت اينکه خداوند خداى خود را بهمۀ دل و تمامى
فکر خود محبّت نما . اينست حکم اّول و اعظم . و دّوم مثل آنست يعنى همسايۀ 

يُة الُعظمى  –خود را مثل خود محبّت نما" (ترجمۀ فارسى)  "يا ُمَعلّم ، ما ِهَي الَوصِّ
ِه ذفي الَشريعة؟. َفأجاَبه : أِحب الرب ٕاٰلَهَك  بُکلِّ َقلِْبَك و ُکلِّ نفِسَك و ُکلِّ ِفکِرك هٰ 

 soulِهَى الَوصيُة الُعظمى االُٔولى" (ترجمۀ عربى). در ترجمۀ انگليسى نفس به روح 
ترجمه شده است. ريشۀ لغت آرامى است و  در انجيل بزبان اين لغت  به همان لغت 



"  براى تفصيل بيشتر رجوع کنيد به naphshaاصلى نوشته شده است. "َنْفَش . 
 ن آرامى است از جمله :مقاالت تحقيقى بيشمارى که بزبا

 III Aramaic Dimensions of the Holy Spirit. By Harvey J. Martin  
: غالبًا مقصود از حيات  ۱۱۵ در قاموس کتاب مقّدس معانى مأخذ چهارم ، نفس ،

پولس رسول انسانرا بسه قسمت منقسم مينمود. روح  ۷:۲حيوانى است سفر پيدايش 
 ۱۲:۴عب  ۲۳:۵تسالوکيان  ۱س حيات حيوانى و جسد که زندگانى دائمى باشد و نف

 ۳۰:۱و بنا بر اين لفظ نفس از براى حيات حيوانات نيز استعمال ميشود سفر  پيدايش 
و از اين معلوم ميشود که ما انسانيان در نفس حيوانى با حيوانات مشارکت داريم و 

مراد از  گاهى اوقاتبواسطۀ روح که بهيئت خدا مخلوق گشته از آنها جدا ميباشيم. و 
و بسيار اوقات بمعنى اشخاص استعمال ميشود  اعمال  ۲۰:۵نفس روح است يعقوب 

 .۲:۴۶و غيره و گاهى مقصود از ذات است اشعيا  ۲۳:۳رسوالن 
نتايج تحقيق در لغت شناسى در معنى نفس در کتب مقدسه و زبان عرب و آرامى و  

ال به معانى : روح . تن . ذات استعمگردد که نفس التين نوشته شده ، مستفاد مى
 گرديده است و مفاهيم آن در ميان اديان سامى مشترك است.

در لغت بمعنى پيدا کردن، آشکار کردن، روشن کردن. روشن  تبيين. ۱:  تبيين -۲۹
تبيين در  امر بهائى انحصارًا به بيانات   -۲؛  ۱۱۶گفتن. روشنگرى . جمع  آن تبيينات 

ضرت عبدالبهاء و حضرت شوقى افندى اطالق ميگردد که مستقيمًا و الواح مقدسۀ ح
و يا غير مستقيم بيان کنندۀ مسائل در آيات اهلل و شرح و بسط آن است که لزوم آن 

  بارادۀ مبارکين بيان و در دسترس احباء اهلل در متون الواح مندمج است.
 ٥٣ص 
 
در معارف  الف،: در معنى و مقصود از تأويل تعريفاتى است به اين شرح:  تأويل  -۳۰

 اسالمى. ب، در معارف امر بهائى. ج،  تأويل در قاموس ايقان  و کتاب فرائد.



:  فى االصل الترجيع و فى الشرع  ۱۱۷) التعريفات جرجانى ١(الف در معارف اسالمى 
اذا کان المحتمل الّذى يراه موافقًا صرف اللفظ عن معناه الظاهر الى معنى يحتمله 

بالکتاب و السنّة مثل قوله تعالى يخرج الحّى من الميّت ان اراد به اخراج الطير من 
البيضة کان تفسير او ان اراد اخراج المؤمن من الکافر أو العالم من الجاهل کان تأويًال 

دن لفظ از معنى ظاهر : "در شرع باز گردان ۶۴۲ترجمه تعريف فوق در لغتنامه دهخدا   -
بمعنى احتمالى آنست بشرط آنکه  محتمل را موافق کتاب و سنّت بيابند. مانند قول 

) " يخرج الحّى من الميّت" اگر بدان بيرون آوردن ۳۲خداى تعالى ( سوره يونس آيه 
پرنده از بيضه اراده شود تفسير خوانند و اگر بدان اخراج مؤمن از کافر يا عالم از جاهل 

اده شود تأويل است . و نيز در ادامۀ شرح تأويل در لغتنامۀ دهخدا ازقول مأتريدى ار
اصفهانى  و نيز از قول راغب -گفته : تأويل تفسير باطن لفظ است و مأخوذ است از اّول 

نوشته :  تفسير معانى  قرآن  ر ا کشف  کند و مراد را  بيان سازد خواه بحسب لفظ 
 ، و تأويل بيشتر در معانى است .باشد و خواه بحسب معنى 

ميفرمايد. قوله  ۷، در قرآن کريم سورۀ آل عمران آيه  چه کسانى علم تأويل را ميدانند
تعالى : "َو ٰماَيْعَلُم َتْاۭويَلُه ِاال اهللُ َو الراِسُخوَن  ِفى الِْعلِْم " . ترجمه : و نميداند تأويلش 

رح و تفسير اين آيه شريفه دو نظريّه در نزد علماى را مگر خدا و ثابتان در دانش " در ش
: " در   ۱۱۸در اصول کافى ، کتاب الحجة  نظريّه اّولاسالم وجود دارد باين شرح: 

 ظريه دومنمقام قرائت بر کلمه " اهلل " وقف کنيم و "َو الراِسُخوَن " را مبتدا بگيريم . 
در  وَن " را عطف به اهلل دانسته اند اشکالى: ولى بنا بر قرائت ديگر که " َو الراِسخُ  ۱۱۸

ميان نيست و راسخ در علم کسى است که در علم ريشه دارد ... که افراد کاملش 
عه تأويل در مذهب شي —همان پيغمبر و امامان هدى صلّى اهلل عليه وآله ميباشند" 

حّمد م شيعيان به استناد اخبار ائّمه معتقدند که راسخون در  علم حضرت   اسالم
پيغمبر اکرم  ص و ائّمه هدى عليهما سالم  ميباشند  و  استناد آنان به اخبار  در معارف 

: " نحن الّراسخون فى العلم و نحن نعلُم  ۱۱۹شيعه است.  حضرت صادق فرمود 
 تأويله".



 مقصود از  تأويل. مراتب تأويل در آثار قلم اعلٰى  
: "مقصود از  ۱۲۰ديع ميفرمايند قوله العزيز جمال کبريائى در کتاب ب  مقصود از تأويل

جميع تأويالت و تفاسير و معانى کلٰمات و ايات ان بوده که معرفت حق حاصل شود". 
سورۀ  ۷حضرت بهاءاهلل جل ذکره در ايقان شريف در شرح و تفسير و تأويل آيۀ شماره 

که تأويل کلمات  : "و اين معلوم است ۱۲۱آل عمران چنين ميفرمايند قوله عّز بيانه 
و نغمات ورقاء معنوًيه را جز سامعۀ  *حمامات ازليّه را جز هياکل ازليّه ادراک ننمايند 

اهل بقا نشنود ... چنانچه ميفرمايد (و ما يعلم تأويله اّال اهلل و الّراسخون فى العلم)  
حجاب مستفسر شدند و علم را از منبع او اخذ ننمودند" کتاب را از اهلمعذالك تأويل

تشابهات يم به کليّه  مجمال کبريائى مقصود از اين آيه شريفه در قرآن کريم را تعم -
در کتب عهد عتيق و عهد جديد فرموده اند و از جمله حجبات نفسًيه قوم يهود را در 
عرفان و شناسائى حضرت مسيح بر طبق عالئم ظهور مندرجه در عهد عتيق بعلّت 
ندانستن معنى حقيقى و تأويل صحيح عالئم ظهور توّسط علماى يهود بيان فرموده 

در ايقان انجيل متّى ٢٤باب  ٣١و ۲۹،۳۰ى درتأويل آيه هاى اند.  جمال کبريائ
و  روشن ، تأويل  آيات الٓهى  را  مخصوص ، در سه مورد  کامًال صريح شريف

الهام بيان فرموده اند: جمال کبريائى پس از تأويل کلمات انجيل و ووحى صاحبان 
کذلك نعلّمك من تأويل االحاديث  " :۱۲۲معانى مستوره در آن ميفرمايند قوله عز بيانه 

و نلقى عليك من اسرار الحکمة لتطلع بما هوالمقصود ". و نيز در کتاب بديع بيان 
  معنى و مقصودمشابه ديگرى نازل در اينکه احدى جز نفس ظهور 

 ٥٤ص 
: "بنّص نقطه بيان روح ماسواه فداه حرام   ۱۲۳کلمات الهى را نميداند قوله العزيز 

د لين شجره بيان که حرفى از کلمات اهلل را تأويل نمايند و يا تفسير کنناست بر مستظ
اى در کتاب بديع مراتبى بر  مراتب تأويلچه که احدى مطلع نه مگر نفس ظهور". 

: "از براى تأويل مراتب النهايه بوده يک تأويل ۱۲۴تأويل بيان فرموده اند قوله العزيز 



على الحّق از براى کلمات الهيّه تأويالت ال برضاى حّق بوده و يک تأويل اعتراضا 
 نهايه و لکن احدى بان مطلع نه اال اهلل".

فاضل جليل القدر عبدالحميد اشراق خاورى  تأويل در قاموس ايقان و کتاب فرائد.
ايقان شريف چاپ مصر  ۱۴در توضيح بيان مبارك جمال اقدس ابهى در صفحه 

فسر شدند و علم را از منبع او اخذ "معذلك تأويل کتاب را از أهل حجاب مست
ننمودند" نقل قسمتى از کتاب فرائد در مسئله تأويل را فرموده اند رجوع کنيد به قاموس 

 .۱۲۵ايقان 
:  تفسير   ۱۲۶)  در تعريفات جرجانى در مقصود از تفسير نوشته شده ۱(   تفسير  -۳۱

ها و ية و شأنها و قّصتفى االصل هو الکشف و االظهار و فى الشرع توضيح معنى االٓ 
)  ترجمه تعريف فوق در لغتنامه ۲السبب الذى نزلت فيه بلفظ يدل عليه داللة ظاهرة . (

در شرع عبارتست از   -: در اصل بمعنى آشکار ساختن و هويدا کردن ۱۲۷دهخدا 
توضيح معنى آيه و شأن و قّصۀ آن و سبب نزول آيه با لفظى که داللت ظاهر و آشکار 

اشته باشد . و نيز در همان مأخذ  معانى ديگرى براى تفسير گفته شده است  :  بر آن د
انشى علم تفسير د  -شرح کردن غامضى را  -آنچه که معنى را روشن کند  -هويدا کردن 

است که بدان نزول آيات (قرآن) و شئون و قّصه هاى آن و اسباب نازل شوندۀ آيات 
ه ن ترتيب مّکى بودن و مدنى بودن و محکم و متشابدر آنها شناخته شود و آنگاه دانست

و ناسخ و منسوخ ... و حالل و حرام و وعد و وعيد و امر و نهى و جز اينها ( نقل از 
 کشف اصطالحات فنون ). براى تفصيل بيشتر رجوع کنيد به : االتقان فى علوم القرآن.

نقاب . کشف غطاء . کشف حجاب . کشف غطاء . برقع . قناع .  حجاب . – ۳۲
 ينزع النقاب . پرده . پرده درى و  نقاب . زال حجاب. يرفع الحجاب

در معارف بهائى و آثار تبيينى با حقائقى چند آشنا ميشويم » حجاب«در بررسى کلمه 
که منشأ آن آثار نزولى ، قرآن و حديث است. نظر باهّميّتى که اين کلمه در معارف امر 
مبارك دارد ،  در بررسى متون الواح نزولى و تببينى بوضوح مالحظه ميشود که در 

. بنظر وتاه در اين مورد ميگرددموارد ذيل لفظ فوق استعمال شده است که تحقيقى ک



ميرسد که در بر رسى آثار مبارکه، لفظ حجاب با الفاظ و  کلمات مترادفى مانند: 
نيز بکثرت استعمال شده است. در تحقيقى مقدماتى  قناعو  پرده،  بُرقع،  نقاب

 ۱معانى ذيل در محل استعمال لفظ فوق و الفاظ مترادف آن بسهولت مفهوم ميشود: 
بمعنى پرده و هائلى که مظهر الهى با ظهورش از  آن رفع حجاب مينمايد ؛ حجاب  -
حجاب  - ۳حجاب بمعنى مانعى که سبب غفلت و اعراض بمظهر ظهور ميشود ؛  - ۲

بمعنى وسيله و مانعى که انسانرا از  حصول به عرفان مظهر جديد الهى محروم ميکند 
نسان آن وسيله سبب کبر و غرور ا و آن  حجابى است که علتش علوم ظاهره است که به

حجاب بمعنى وسيله و مانعى که  - ۴ميگردد و او را از حق و مظهر او دور ميکند ؛ 
آنسانرا از  حصول به عرفان مظهر جديد الهى محروم ميکند و آن  حجابى است که 
علتش اعتقاد به خرافات و تقليد اوهام است که به تفصيل در کتاب مستطاب ايقان 

حجاب بمعنى  – ۵نخصوص بيانات ثمينه و کلمات تاّمه نازل شده است ؛ در اي
وسيله و مانعى که پرده ايست ميان خدا و مظهر جمال و  کمال او  که مؤمن در اداى 
صالة رجاء سوختن آنرا ميکند، تا آنرا از ميان بردارد  که نور  هدايت وسيلۀ فوز به 

حجاب بمعنى آنچه که مانع مستقيم  – ۶ لقاى خدا و مظهر او گردد  (صالة کبير) ؛
انکشف الحجاب بمعنى اينکه  – ۷ماندن (راسخ ماندن) در عهد و ميثاق ميشود ؛ 

آيات الهى و مظهر ظهور جديد او به صورتى ظاهر شد که حجابى براى حصول به 
 حجاب باين معنى - ۸معرفت او باقى نگداشت؛ 

 ۵۵ص 
و مفهوم که: هيکل عنصرى مظهر الهى وسيلۀ حجاب و معرفت ذات اقدس اوست و 
بعد از صعود و مفارقت از عالم جسمانى نورش طالع و تعاليمش سبب جلب قلوب 

حجاب بمعنى خرافات و اوهام در اديان که مقصود از آيات را در  – ۹ميگردد ؛ 
ن آيات و ساو علماى اديان آکتب نميفهمند و تعبيرات شخصى ميکنند و يا اينکه رؤ

يا گفته ها را (احاديث و غيره) تأويل و تفسير ميکنند و اساس اعتقاد در دين را بر پايه 
ادراکات ناقصشان قرار داده و  ناس نيز  بآن مسائل توجه نموده و سبب محروميّت 



حجاب بمعنى آن کيفيات  –۱۰مردم از شناخت مظهر الهى در هر ظهورى ميگردد؛ 
نى که سبب محروميت انسان در شناخت مظهر الهى ميگردد، از قبيل لّذات نفسا

حجاب عالم جسمانى و رفع آن بعد از  - ۱۱دنيوى و تعصبات مذهبى و غيره ؛ 
 مفارقت روح  از هيکل عنصرى.

 حجاب در مکاتيب
در الواح و  مکاتيب حضرت عبدالبهاء ، الفاظ فوق اشاره به معانى متعددى و 

گرديده است و نمونه هائى که بوضوح مقصود از الفاظ فوق را ميرساند مقصودى چند 
درج ميگردد. در لوحى به مسائل در حجاب بطور اعم اشاره ميفرمايند که سبب و 

:  ۱۲۸علّت محروميت انسان به فوز عرفان و رسيدن به حقيقت ميگردد. قوله االحلٰى 
در حياض فيض نامتناهى خوض فرما چشم بينا بايد و گوش شنوا شايد تأييد ملكوت « 

ابهى واجب و تلقين مالٔ اعلى الزم مالحظه فرمائيد كه حجاب رقيقى بصر را از 
ند پرور محروم كمشاهده منظر اكبر منع نمايد و پنبه خفيفى سمع را از نغمات جان 

هوش را از احساس آثار جليله ز دارد و فقاعى صداعى عقل را از ادراك معانى كلّيّه با
را از طيب مشموم محروم نمايد و قطره از سّم نقيع  مذكومغافل كند رطوبتى در دماغ 

مسموم را معدوم كند پس مالحظه فرما كه آفتاب عالم انسانى را نقاب بسيار و جمال 
ف ه ضعيحقيقت را حجبات بيشمار حتّى حجاب نور نقاب جمال ظهور گردد چه ك

». "تاب اعظم نقابست و شعاع ساطع المع اكبر حجاب البصر را نور آفتاب جهان
 [مزکوم : در کتب لغت].

در  لوح تفسير بسم اهلل الّرحمن   نقاب،  حجاب  - ۱ حجاب در مسائل توحيد.
ث يالّرحيم در محلّى که اشاره به حديث "ٰکاَن اهللُ َعز َو َجل َو ٰال َشيئ" و ساير احاد

مشابه که در ايقان شريف و الواح نزولى نيز بکثرت نازل شده است و اشاره به صفات 
ذات الهى است (براى تفصيل رجوع کنيد به قاموس ايقان و ساير منابع موجود) الفاظ 

ثبت اّن االسم فى الحقيقة االولى : «  ۱۲۹(حجاب)  و (نقاب) استعمال شده است 
و ذاته و حقيقته الّن االسماء و الصفات فى الحقيقة عين المسّمى و کنهه و هويّته 



تعبيرات کماليّة و عنوانات حقيقة واحدة. کان اهلل و لم يکن معه شيء و هذا بيان شاف 
کاف ظاهر باهر ال رموز و ال غموض يزيل کّل حجاب . و يکشف کّل نقاب . عن وجه 

يز در لوح ديگرى عز صدور و ن  -۲؛ » الحقيقة عند من بلغ مقام المکاشفة و الشهود.
اعلم ان حقيقة االلوهيّة الذات البحت و المجهول النعت : «  ۱۳۰يافت قوله االحلٰى 

ال تدرکه العقول و االبصار و ال تحيط بها االفهام و االفکار کّل بصيرة قاصرة عن 
يا اادراکها و کّل صفقة خاسرة فى عرفانها انّى لعناکب االوهام ان تنسج بلعابها فى زو

ذلك القصر المشيد و تّطلع بخبايا لم يّطلع عليها کّل ذى بصر حديد . و من أشار اليه 
أثار الغبار و زاد الخفاء خلف االستار بل هى تبرهن عن جهل عظيم و تدّل على 
الحجاب الغليظ. فليس لنا السبيل و ال الدليل الى ادراك ذلك االمر الجليل حيث 

 ».السبيل مسدود و الطلب مردود
  خرق حجاب اوهامات ناس و شناسائى ظهور اعظم 

النفحة المسکية االلهيّة :  « ۱۳۱و نيز در لوحى عز نزول يافت قوله االحلٰى   – ۳
الساطعة من  رياض التحيّة تهدى الى الحقيقة النورانيّة و الجذبة الصمدانيّة و  الکينونة 

  کلّ  الرحمانيّة و الجوهرة الالهوتيّة و  القّوة الملکوتيّة الّتى خرقت
  ۵۶ص 

وله ق و نيز در بيانى از قلم تبيين عز صدور يافت  – ۴؛ » حجاب و فتقت کّل سحاب
الملك القيّوم الّذى بظهوره انشّق حجاب الموهوم و استغنى  قل تعالىٰ : « ۱۳۲االحلٰى 

:   ۱۳۳ و نيز در مکتوبى است قوله االحلىٰ  – ۵؛ » المخلصون بحّب جماله المعلوم
حينئذ أسألك باسمك الّذى لو ألقى على الجبال الندّکت و سيّرت  و لو ألقى على «

البحور لسّجرت و لو ألقى على االغصان اليابسة الخضرت و اثمرت و على العمى 
الٔبصرت . و على البکم لنطقت . و على الصّم لسمعت . و على االموات لقامت .  

ين خلقك و منعهم عن الورود على معين بان ترفع الحجاب الّذى حال بينك و ب
رحمانيّتك . و عن السلوك فى سبيل عّز توحيدك . و عن االستماع من ألحان طيور  

در لوح ديگرى اشاره به رفع  – ۶؛ » عرشك . و الشرب من کأوس حبّك و عرفانك



حجاب و ظهور هياکل مقدسه و  واضعين شرايع قبل گرديده که با ظهورشان رفع 
يد و  اشاراتى صريح به رفع حجاب و نقاب با ظهور اعظم و موعود کّل حجاب گرد

هو االٔبهى الحمد هلل الّذى تجلّى فى البقعة المبارکة : « ۱۳۴امم گرديد . قوله العزيز  
االٔرض المقّدسة طور  االيمن وادى طوى جبل سيناء على موسى الکليم . و اشرق فى 

البقعة البيضاء و العدوة النوراء على عيسى  بّريّة القدس وادى المقّدس جبل ساعير
المسيح . و ظهر فى فاران الحّب  مطلع االنوار مشرق االٓثار بطحاء الروح يثرب االسرار 
ظهور الضياء فى رابعة النهار على محّمد الحبيب . و الح و اضاء فى کينونة العلى و 

تر الغيوب و س كهتتوحيد ثّم أفق ال النقطة االولىٰ  ذاتيّة الثناء مصباح المالٔ االٔعلىٰ 
زال الظالم الديجور و انکشفت السبحات المجلّلة على شمس الظهور و ارتفع 

و کان يوم االياب الموعود فى کّل صحف  النقاب و انشّق السحاب و زال الحجاب
در  – ۷؛ » و زبر و کتاب أنزله العزيز الوّهاب فى سالف القرون و الدهور و االحقاب

يانى است که داللت برحقانيّت شمس حقيقت ذات آن مظهر نفس اهلل لوح مبارکى ب
است و  براى معرفت او احتياجى به دليل و برهان نيست  . دليل و برهان شأن کسانى 
است که نابينائى و  پرده و حجاب سبب نديدن و لقاى "جمال معلوم" ميشود. و 

ئل ت را از  خواستن دالمخاطب لوح را نصيحت ميفرمايند که تو منّزه کن نفس خود
و  آثار و اقوالى که سبب و علّت حجاب در شناخت مظهر امراهلل است.  قوله االحلٰى 

هو اهلل  يا من جاهد فى اهلل و اهتدى الى نور الهدى . اعلم اّن شمس الحقيقة :  «  ۱۳۵
حتاج ها ال تدليل على ذاتها بذاتها . و برهانها نورها و شعاعها و حّجتها حرارتها و اشراق

الى دليل يّدل عليها انما يحتاج الى الدليل و قرائن السبيل اّال عمى ليستدل بذلك 
على المدلول و يستهدى الى العلّة من المعلول. و هذا شأن الّذين فى حجاب عن 
 »النظر الى الجمال المعلوم. و انّك أنت نّزه نفسك عن هذه الدالئل و االٓثار و االقوال

ى مخاطب را نصيحت ميفرمايند که به درگاه حّى قيوم  ابتهال کن در لوح  -۸؛ 
"ابتهل" حضرت کبريائى که رفع حجاب از وجه امر براى تو بردارد  و او را بشناسى. 

و تشدد به أزمة االلفة الغيبية القديمة الفائضة من عالم االرواح : «  ر ۱۳۶قوله االحلٰى  



ن ع ينزع النقابو  يرفع الحجابّى القيّوم ان الى عالم االجسام . و ابتهل الى الحِ 
و نيز در لوحى اشاراتيست صريح در اينکه با تجلى انوار نيّر اعظم   - ۹؛ »وجه االمر

در ظهور اعظم کشف  ظلمات شد و رفع حجاب گرديد و شبهات مرتفع گشت. قوله 
هور جديد . حمدًا لمن أشرق و الح من افق التوحيد بسطوع شديد و ظ: «  ۱۳۷العزيز  

 – ۱۰؛  »و تجلى انکشف به الظلمات و انشقت به الحجبات  و زالت به الشبهات 
نمونه ديکرى که با طلوع نيّر اعظم رفع نقاب و  کشف کّل حجاب گرديد. قوله االحلٰى 

اعلم ان النير االعظم و النور االقدم عند طلوعه و سطوعه عن مشرق العالم على : « ۱۳۸
لعان و مشرقان و أفقان و مغربان أفق آفاقى امکانى عينى فى الخارج سائر االٔمم له مط

. و أفق أنفسى قلبى روحانى علمى وجدانى فى الذهن فهذا النير النورانى و الکوکب 
الرحمانى و البدر الربانى و الشمس التى ليس لها ثان له طلوع و سطوع من أفق االٓفاق 

 سنريهم آياتنا فى االٓفاق و فى  تعالىٰ و شروق و ظهور من أفق االنفس کما قال اهلل
  أنفسهم حتى

  ۵۷ص 
يتبيّن لهم انّه الحّق فانظر بعين البصيرة و بصر الحقيقة فى  االدوار العظيمة و االکوار 
القديمة لترى حقيقة معانى هذه االٓيات المبارکة مشّخصة مجّسمة کاشفة لکّل 

در لوحى حمد خدا   –۱۱؛ » حجاب رافعة لکّل نقاب واضحة البرهان الئحة التبيان
ده ها برداشته شد و خرق حجاب و کشف حجاب گرديد ميفرمايند که با ظهورمبارك پر

رّب لك :  «   ۱۳۹و انوار الهى ناشى از  اشراق ظهور  تجلى فرمورد . قوله االحلٰى 
الحمد بما هتکت االستار و خرقت الحجاب و کشفت النقاب و تجلّيت على البصائر 

ارك نيز  بهمان سياق اين لوح مب  – ۱۲؛ » و االٔبصار بأشّعة ساطعة الفجر على االٔقطار 
هو اهلل لك الحمد يا الهى بما کشفت الغطاء . و : «  ۱۴۰لوح قبل است. قوله االحلٰى 

انجذبوا الى مشاهدة هتکت الحجاب و أوقدت سراج الهدى فى قلوب نفوس 
الجمال فى أالفق االٔعلى . و هديتهم الى المنهج القويم و الصراط المستقيم . حتّى 

البيضاء و وردوا على الشريعة السمحة النوراء . و شربوا من زالل  سلکوا فى المحّجة



اين لوح مبارك نيز  بهمان سياق   –۱۳؛ » العرفان و ترنّحوا من نسائم رياض االيقان
الحمد هلل الّذى كشف الظالم و محى الغمام و : «  ۱۴۱لوح قبل است. قوله االحلٰى 

و شاعت آثاره و ظهرت اسراره. و  كشف الحجاب و أزال النقاب فالحت انواره .
فاضت سحائبه فحملت ارض الوجود بفيضه و سيبه و طيّب صيّبه . و اهتّزت و ربت 
و انبتت رياحين العرفان . و سنابل خضر االيقان . و تعّطرت االٓفاق بنفحات قدسه 

در لوحى بلسان فارسى اشاره به کشف نقاب و حرق   –۱۴؛ » العابقة على الجهات
در اين فصل ربيع الهى كه اشجار جنان باوراق و :  «  ۱۴۲ت. قوله العزيز  حجاب اس

رياحين حكمت مزيّن گشته و عندليبان رياض هويّت ببدائع الحان بر افنان شجره 
طوبى در تغنّى و ترنّى و سلطان كّل در انجمن بلبالن شيدا كشف نقاب  و خرق 

ارك ديگرى اشاره به رائحۀ مسکيّۀ در لوح مب – ۱۵؛ » حجاب فرموده فطوبى للفائزين
معطر ساخت ولى حجاب غليظ  را عطر نفحات الهى ظهور اعظم است که  عالم

هو المشرق عن افق : « ۱۴۳اشرار  علّت محروميّت شد و محروم گشتند. قوله االحلٰى 
التقديس قد اشرقت االنوار و القوم فى عمه عظيم . قد ظهرت االسرار و الناس فى 

. قد ارتفع النداء و الورى فى صمم شديد . قد هتكت االستار و االشرار  دهش قديم 
 »فى حجاب غليظ . و نفحت النفحات و المذكوم محروم من هذا المشموم اللطيف 

الحمد هلل : «  ۱۴۴ در لوحى اشاره به برداشتن پرده استار است. قوله االحلىٰ   - ۱۶؛ 
الّذى کشف الّظالم بنور ساطع من الّصبح المبين  و فتق و قشع سحاب االحتجاب 

 ۱۷؛  »عن االفق المنير  و هتك االستار و اذاع االسرار و اشاع االٓثار آيات للمتبّصرين
لك الحمد و لك الّشکر بما هديت النّفوس : «  ۱۴۵ نمونه هفدهم . قوله االحلىٰ   -

لّطاهرة الى افق االنوار الباهرة و دعوت الحقائق العلويّة الّزاهرة الى شمس الّطيّبة ا
الحقيقة الّساطعة الّالمعة و رفعت النّقاب و کشفت القناع عن وجه الحّق فظهر باشّعة 

نمونه هيجدهم . قوله  -۱۸؛ » واضحة الئحة و براهين ساطعة الفجر على االفکار 
قيّوم چون شمس خرق حجاب غيوم فرمود  از    اى آيت رحمن حيّ : «  ۱۴۶االحلى 

 ».مطلع انوار دو آيات ظاهر و باهر گرديد



پرده و حجابى که مؤمنين ميَدَرند تا  توفيق  فوز به عرفان مظهر امراهلل حاصل شود . 
نصايحى که براى شناخت مظهر الهى ، امر به رفع حجاب ميگردد و آن منوط به 

 ناشى از عوالم ملك است استکمال نفس و رفع غبار کدرۀ
نمونه نوزدهم ، خطاب به مؤمنين است که حجاب را دريدند و  به فوز ايمان   –  ۱۹

پرده و حجاب دريديد و نور حقيقت ديديد. اين از فضل و موهبت : «۱۴۷فائز شدند 
حضرت کبرياست که ديده بسته را باز نمود و از مفازۀ بى فوز و فالح بساحل بحر 

مود حال وقت آنست که آن قوم عنود را از جحود يهود خالص نمائيد الطاف وارد ن
و بجمال موعود هدايت کنيد و بر ورد مورود وارد و از رفد مرفود نصيب بخشيد و در 
ظّل ممدود در آريد و بمقام محمود رسانيد سبحان اهلل موعود جميع کتب و صحف 

  ئى حتجب ميشدند بهانهبشروطى مشروط و بعالماتى مرهون که بظاهر اگر ناس م
  ۵۸ص 

داشتند مثًال موعود يهود مشروط بخروج از مکان غير معلوم بود و از جمله شروطش 
در لوحى خطاب به مخاطب  –۲۰؛ » سلطنت غير محدود و جلوس بر سرير داود

چشم را از غبار تيره عوالم ملك و ملكوت پاك و طاهر :  «   ۱۴۸نصيحت ميفرمايند که  
كن و بعين اهلل الناظره و بصر حديد در صنع جديد بديع الهى مشاهده فرما تا اين اسرار 
مستوره  و رموز مخفيّه الهيّه را بى حجاب و نقاب مالحظه  نمائى و در جنّت احديّه 

 واحد حقيقى وارد گردى اين است نصيبكه مقام اتّحاد كّل كثرات است نظر برجوع ب
اى ديگر  ، در لوحى اشاره نمونه  -۲۱؛ » اند نفوسيكه بانفاس قدسى مؤانست جسته

ميفرمايند که براى فهميدن آيات نازله  در کتاب مستطاب اقدس بايد بدون حجاب 
نظر  در آيات نازله در  کتاب عهدى نمود که در آن بدون ستر و حجاب آيات کتاب 

انّك انت ايّها الفرع الكريم ثبّت القدم : « ۱۴۹قدس تشريح شده است. قوله االحلٰى  ا
على هذا الصراط المستقيم و اسلك فى هذا المنهج القويم و تتّبع فى السفر القديم 
اللوح المحفوظ و الرّق المنشور كتاب االقدس و الصحف المقّدس تاهلل الحّق انّه 

توى ثّم انظر الى شرح آياته الّتى شرحها يد العظمة و لصراط السوى و السبيل المس



در نمونه  -۲۲؛ « االقتدار فى كتاب عهد اهلل العزيز الجبّار من دون حجاب و ستار
ديگرى بيان مبارك در اشاره به ظهور  علنى است که طلعات اشراق انوارش کشف 

و أضاء الطور . و تنسم و اشرق نور النور :  «  ۱۵۰نقاب فرمود و حجاب را بر طرف کرد 
و کشف النقاب و زال الحجاب و انشق السحاب و … نسيم رياض  الرب الغفور 

 ».تجلى رب االرباب و المجرمون لخاسرون

حجاب اوهام پيروان اديان قبل که مانع شناخت و حصول به معرفت جمال قدم جّل 
 جالله گرديده است

وط به فضل موالى انسان است. قوله در لوحى بيان ميفرمايند  نجات انسان من – ۲۳
يا أمة اهلل اّن القوم لفى حجاب و عميق السبات و ليس لهم النجاة : «  ۱۵۱االحلٰى 

در لوحى ديگر بيانى است در  – ۲۴؛ » اّال بفضل موالك رّب االرضين و السموات 
 حمد وشکر بدرگاه الهى که نفوس را هدايت فرمود به انوار ساطعه از شمس حقيقت 
و رفع نقاب و کشف نقاب از غيوم از هوى  فرمود و   خلق  نفوس زکيه فرمود. قوله 

لك الحمد و لك الّشکر بما هديت النّفوس الّطيّبة الّطاهرة الى افق :  «  ۱۵۲تعالٰى   
االنوار الباهرة و دعوت الحقائق العلويّة الّزاهرة الى شمس الحقيقة الّساطعة الّالمعة و 

و کشفت القناع عن وجه الحّق فظهر باشّعة واضحة الئحة و براهين رفعت النّقاب 
ساطعة الفجر على االفکار فى هذه القرون الحاليه و  العصورا العاليه رّب قد تلبّکت 
غيوم حالکة من الهوى المتکاثفة الّظلماء و غطت فى  ظلمات  ثالث  على العقل و 

  اضية مرضية کانّها اشّعة درهرهة من شمسفلك  الحمد بما خلقت نفوسًا زکيّة ر  النّهىٰ 
فخرقت  غمام  هذا الّظالم  وفتقت مارتق من  هذا الّسحاب  و کشفت    الّضحىٰ 

 »الحجاب  و اظهرت  نور الکوکب  المنير و نصبت رايات الّصبح المبين  بين العالمين
در نمونه ديگرى از  وجود حجاب اوهام بعضى که  اسرار الهى را در معنى و   -۲۵؛ 

ظهور جديدند که محتجب شده اند از حق مقصود از تثليث نفهميدند و آنها منکرين 
قال اّن االبن فى االب و االب فى : « ۱۵۳و آنها نميبينند و  نميشنود. قوله االحلٰى 

االبن . فاعلم ذلك و اّطلع باسرار ربّك . و اّما هؤالٓء المنكرون فى حجاب من الحّق 



 فى كّل وادفال يرون و ال يسمعون و ال يفقهون (ذرهم فى خوضهم يلعبون و دعهم 
يهيمون) اولئك االنعام حيث ال يفّرقون بين اللؤلؤ و الخزف اال انّهم لفى معزل من 
اسرار ربّك الرحمن الرحيم. و انّك انت استبشر بهذه البشارة الكبرى. و قم على اعالء 

 ». كلمة اهلل و نشر نفحات اهلل فى تلك االقطار الشاسعة االرجاء

بيانات و آيات حضرت رّب اعلٰى واضحا و مشهودًا حجاب در فهم آيات الهى . 
در مکتوبى اشاره   - ۲۶نازل شد و هيچگونه حجابى براى اهل بيان باقى نگذاشت 

به بعضى از  اهل بيان است که بيانات و آيات حضرت رّب اعلٰى را نفهميدند و  
ت فنفهميدن معنى و مقصود اصلى از آيات حضرت نقطه اولٰى علّت حجابشان بمعر

  من يطهره اهلل 
  ۵۹ص 

گرديد باوجود اينکه حضرت رّب اعلٰى بوضوح فرموده اند که آنچه در  کتاب بيان 
ميفرمايند ايّاك :  «  ۱۵۴ نازل شده نبايد حجاب  معرفت من يظهراهلل گردد. قوله تعالىٰ 

ان تحتجب بما نّزل فى البيان اين ميگويد کو مکتب من يظهره اهلل  ذکر مکتب ما 
نّزل فى البيان است که ميفرمايد مبادا بآن محتجب از من يظهره اهلل گردى . بارى  
الحمد هلل که حضرت اعلى روحى له الفداء هيچ حجابى  نگذاشتند جميع را خرق 

ن اين قوم عنود مانند عنکبوتند هر چه پرده آنرا بدرى فورًا پرده جديد بتند فرمودند لک
زيرا اين احتجاب منبعث از کينونت انسانست چون امرى از لوازم ذاتيّه شىء باشد 

از جمله حجاب غليظى  —» عانفکاك از آن محال است و عليکم التحيّة و الثناء ع
 يدند و  از  فيض ظهور من يظهره اهلل محرومکه معرضين موعود بيان به آن متمّسك گرد

بود که آيات حضرت نقطه اولٰى جّل ذکره را نفهميدند و  » مستغاث«گشتند حجاب 
بذيل يك لفظ "مستغاث" متشبّث شدند و  به ساير  آيات الهى توّجه نکردند. جمال 

 در اقدس ابهٰى با شروح متعدّده و  نقل آيات حضرت رّب اعلٰى جّل اسمه االعظم
کتاب بديع اهل بيان را خطاب فرمودند که بيدار شوند و امر جديد را بشناسند ولى 
حجاب "مستغاث" علّت محرويّتشان گرديد. براى تفصيل رجوع کنيد به کتاب بديع 



در لوحى خطاب به عمه مبارك نيز بيانات مشابهى مانند لوح قبل است. قوله  – ۲۷؛ 
يرم كه بعضى لسان عرب ندانند و فصاحت و بالغت اى عّمه خانم گ: «   ۱۵۵االحلٰى 

نشناسند و بصحيح و سقيم كالم در آن زبان پى نبرند از اين جهت امر بر ايشان مشتبه 
شود اشعار فارسى از قصائد و غزليّات و مثنوى كه در دست است كفايت است يا هلل 

نوا و گوشها را ناش بينا نموده اين چه حميّت و غيرت پر مضّرت است كه چشمها را نا
سبحان اهلل اين چه سّريست آخر بعد از صعود حضرت اعلٰى روحى له الفدا تا بحال 
چه  آثار قدرتى و بزرگوارى از ما دون حّق نمودار شد كه حجاب از مشاهده شمس 
حقيقت گشت با وجود  آنكه حضرت اعلى روح العالمين له الفدا بنّص صريح 

تحتجب بالواحد البيانيّه فانّه خلق عنده" و واحد بيانى هيجده  ميفرمايد "ايّاك ايّاك ان
نفر حروفات حّي و نوزدهم خود آنحضرت است مالحظه كنيد ميفرمايد بمن و 
حروفات من محتجب مشو و ايمان خويش را بر اقرار و اقبال ما معلّق منما و از جمله 

  - ۲۸؛ » ظّل او هستند اند كه بنّص بيان سيزده واحد مرآت درحروفات جناب قّدوس
در لوحى از قول شهداى زنجان در تشويق احبّا به تبليغ امراهلل و برداشتن پرده هاى 
اوهام مردمى که بعضى از  آيات کتاب مستطاب بيان علّت حجابشان  گرديد و عارف 

ما جان فشانديم و نور افشانديم شما : « ۱۵۶به ظهور من يظهراهلل نشدند. قوله االحلٰى 
يز پرده بدريد و اوهام را ريشه براندازيد . بنظر پاك بآنچه در الواح الهى بصريح عبارت ن

بشارت است تمّسك نمائيد. الحمد هلل که حضرت اعلى روحى له الفداء حجابى 
نگذاشتند. و سّدها را بنيان برانداختند. جميع بيان عيان من يظهره اهلل است و جميع 

آنساذج وجود. ميفرمايد ايّاك ايّاك ان تحتجب بالواحد  امور مشروط و منوط بتصديق
البيانى النّه خلق عنده . ايّاك ايّاك ان تحتجب بما نزل فى البيان و همچنين آيات 

 » …ديگر  مفّصل است

هيکل عنصرى مظهر الهى که مشابه ساير مردم است سبب حجاب ميگردد و بعد از 
در  -۲۹  عالم انسانى را منور ميکند.صعود حجاب جسمانى رفع ميشود و انوارش 

اگر آن افتاب انور از افق أدنى که افق امکان است : « ۱۵۷لوحى است. قوله االحلٰى  



غاربست از افق اعلى طالع و الئح اگر تا بحال ابصار بشر بسبب سبحات جسمانى از 
 مشاهده آفتاب حقيقت نورانى محروم و ممنوع و محتجب بود حال آن حجاب که در
هر عهد و عصر وسيله انکار بود کشف الغطاء گرديد چه که در جميع احيان ظهور که 
مظاهر احديّتش از مطلع امکان طالع شدند بهانه اعظمشان اين بود که ميگفتند "انّما 
أنت بشر مثلنا" و ما هذا اّال بشر مثلکم خالصه ظهور آن مظاهر احديّت را از مطالع 

د و سبب انکار ميکردند و بعد از صعود مؤمن و موقن بشريّت علّت بطالن ميشمردن
 ميشدند زيرا بظاهر شخص بشرى مالحظه 

  ٦٠ص 
نميکردند لهذا منتبه قّوت و برهان و حجج الهى ميشدند و مظهر "و بصرک اليوم 

 ».حديد" ميگشتند

حجاب ناشى از اعمال و گفتار ناقضين عهد و قيام ثابتين بر ميثاق و رفع آن 
اى ى اساس که به تفصيل در دورۀ ميثاق بقلم مرکز ميثاق در الواح عديدهمتشابهات ب

 نازل شده و بعد از افول کوکب دّرى ميثاق در آثار منيعه حضرت

بيانات مبارکه  -۳۰ شوقى افندى ربّانى جّل سلطانه بتفصيل بيان گرديده است
ه ناقضين کاثفحضرت عبدالبهاءجّل ثنائه در لوح مفّصلى اشاره به حجاب و غيوم مت

عهد جمال ابهٰى است. مخاطب را با کلماتى مشوقانه ترغيب ميفرمايند که قيام کن 
بترويج ميثاق الهى بقسمى که ترا متزلزلين عهد و ميثاق متزلزل نکند . بزودى َعَلم 
ميثاق مرتفع خواهد شد و غيوم موجوده را متشتت خواهد کرد و ابر هاى متراکم که 

حاطه نموده برطرف خواهد شد، ثابتين بر  ميثاق در حّظ و لّذتى خورشيد ميثاق را ا
و انّك انت يا من : «  ۱۵۸عظيم خواهند بود  و متزلزلين در عذابى اليم. قوله االحلٰى 

اّدخرك اهلل لترويج الميثاق قم على عهد ربّك قيامًا يتزلزل به فرائص المتزلزلين فى 
  تحت ظّل شجرة الوحدانيّة بقّوة و سلطان مبين.ميثاق ربّك الشديد. و اجمع احبّاء اهلل

تاهلل الحّق يؤيّدك كتائب الغيب و فيالق السطوة و االقتدار. و ينصرك جنود الملكوت 
االبهى. و ترى مشارق االرض و مغاربها تهتزّ لنفحات اهلل. و انوارالتوحيد تلوح من وجوه 



طوبى لك ثّم طوبى من هذا القيام نوراء و هواتف الغيب تخاطبك من المالٔ االعلى. 
العظيم. الّذى به ذاع و شاع امر اهلل و استحكم دعائم دين اهلل. و انتشر رايات اهلل. و 
انتعش قلوب  االبرار. و اشتهر االنوار. و ظهر االسرار و تلجلج بحار االٓثار . و تاّجج 

على  المتشابهات. و ألق نيران عرفان ربّك المختار  دع منشور الشبهات فانّه مملوء من
االٓذان آيات محكمات من الواح ربّك و   صحف موالك. فاّن كتابه االقدس المرجع 
الوحيد و كتاب العهد باثر من القلم االعلى هو الحّجة الدامغة على كّل عنيد. و االمر 
المنصوص فيهما ال يعارضه جميع الصحائف و االلواح. فاّن المتزلزلين ارادوا تشتيت 

ل الموّحدين و تفريق الكلمة بتأويل و تفاسير و اجتهاد و استنباط. و قميص البهاء شم
رطب الى االٓن يا حسرة على العباد من هذا الظلم المبين. و انّى لعمر اهلل لفى حزن 
شديد من هذا النقع المثار الّذى ارتفع فى الفضاء و اغبر به وجوه بعض الضعفاء و 

ء و تشّفى به صدور الزنماء. و انسّر به قلوب اعداء اهلل. يا غشا على أبصار بعض البلها
اسفا ابيّضت به اعين االحبّاء من البكاء. و ناحوا نحيب الثكالء. و تبّسم به ثغور 
االشقياء و البلهاء لفى فرح و سرور. و البلداء لفى نعم و حبور. فسوف يأتيهم نبأ ما كانوا 

رة ربّك الودود يرتفع على اعالم الشهود. و يتمّوج يعملون.و ترى العلم المعقود بيد قد
فوق صروح الوجود و يتشتّت الغيوم و ينكشف السحاب المركوم. عن نيّر  ميثاق ربّك 
القيّوم. بشعاع ساطع يحترق حجاب الضباب. و يتشتّت شمل طيور الظالم. فالثابتون 

 »يومئذ لفى حّظ عظيم. و المتزلزلون لفى عذاب اليم
: ۱۵۹.  قوله االحلٰى حجابى اعظم از انانيّت نيست هيچ –۳۱انسانى. حجبات نفس

پس واضح شد كه امتحان از براى نفوس مقّدسه موهبت حضرت يزدان است اّما « 
از براى نفوس ضعيفه بالى ناگهان اين امتحان همانست كه مرقوم نموديد زنگ 

جابى حبدرخشد زيرا هيچ انانيّت را از آئينه دل زائل نمايد تا آفتاب حقيقت در آن 
و هر چند آن حجاب رقيق باشد عاقبت انسان را بكلّى  اعظم از انانّيت نيست

 ».نصيب نمايدمحتجب و از فيض ابدى بى



: "کما قال و  ۱۶۰قوله العزيز نفس اّماره که سبب حجاب عرفان حق ميگردد .  -۳۲
ئل ثّم تترّقى من هذا المقام الها»" اّن النفس االّمارة بالسوء اّال ما رحم ربّى«قوله الحق

و الدرك السافل الى مقام يأتيها أحيانا نبأ خوضها فى ورطة المهالك و انغماسها فى 
ها ئلجج الغفلة و سلوکها فى  تلك المسالك و انحجابها عن اهلل ربّها و غفلتها عن بار

 و حيرتها فى تيه الضاللة و الهوى و نسيانها ذکر اهلل الملك العزيز االٔعلٰى".

  ۶۱ص 

حجاب و غطاء به معنى ظاهرى آن و استعمال آن براى تشبيه محسوس به غير 
تشبيه حجاب و غطاء در شرح عالم و جود و عالم بعد (نشئه اولى و   -۳۳ محسوس.

در رحم مادر و عالم بعد از تولّد. در لوحى از قلم  نشئه اخرى) و تشبيه آن به عالم انان
و لّما انتقل االنسان من عالم االرحام الى : « ۱۶۱ميثاق جّل ثنائه نازل قوله العزيز  

عالم االحساس کشف عنه الغطاء و زال الحجاب و ادرك ما لم يدرکه و يتصّوره فى 
 .»طرأ عليه فى عوالم االرحامالحياة الدنيا. انّما الفرق اّن االنسان ال يتذّکر ما 

کشف قناع . در شرح  امتحانات الهيه و رفع آالم احبّاى الهى که مواجه با ظلم و 
ستم اعداى امر اهلل قرار گرفته اند و اطمينان به احبّاى الهى در اينکه کشف قناع از 

و : «  ۱۶۲در لوحى از قلم ميثاق صادر. قوله االحلٰى   - ۳۴ وجه امر اهلل خواهد گرديد.
لو أنکم يا أغنام اهلل بين الضوارى من السباع و مخالب جوارح البقاع. ال تيأسوا من 

و نيز  در لوح ديگرى است.  -۳۵؛ » روح اهلل سينکشف القناع باذن اهلل عن وجه االمر
خبر اخير که بواسطه حضرت افنان سدره مبارکه جناب آقا سيّد : «  ۱۶۳قوله االحلٰى 
ينست که عدد شهداء بصد و هفتاد جان پاك رسيده و اين معلوم است مهدى رسيده ا

ديگر غير معلومرا خدا ميداند و چند هزار خانه و دکان و مغازه تجارت نهب و غارت 
اند اند جمعى از نساء و اطفال بى معين و پرستار ماندهها را آتش زدهشده و بسى خانه

 د نه پرستارى و نه غمخوارى نه مونسى و نهانو برهنه و گرسنه و بى سر و سامان گشته
مهربانى بلکه کوى بکوى سرگردانند و شب و روز بشکرانه اين مصيبت کبرى زبان 
گشايند که الحمد هلل در  سبيل الهى مورد چنين عذاب و عقابى گشتيم و در محبّت 



و  دل اهلل هدف هزار تير بال شديم اين بود منتهى آرزوى دل و جان و اين بود کام
راحت روان. بارى اين وقوعات معلوم بود که واقع خواهد شد و شفاهًا بکّرات از 

عبدالبهاء شنيده گشت که در حضور جّم غفير از احبّا در سال گذشته صراحة گفت  
که يزد در خطر عظيم است دعا کنيد دعا کنيد و حال انشاء اهلل نيز مضمون اين فقرات 

ن بعد تحّقق خواهد يافت و ظاهر خواهد شد و آن اينست مرقومه از قلم عبدالبهاء م
سينکشف القناع باذن اهلل عن وجه االمر و يسطع هذا الشعاع فى آفاق البالد و يعلو 
معالم الّدين و تخفق رايات ربّکم المجيد على الصرح المشيد و يتزلزل بنيان الشبهات 

در لوحى از قلم ميثاق در    - ۳۶؛ » و ينشّق حجاب الظلمات و ينفلق صبح البيّنات
صدمات و ارده به احبّاى الهى و  سفك دماء مؤمنين که ابصارشان ناظر به افق عنايات 

: «  ۱۶۴الهى است ، لفظ حجاب در متن لوح استعمال شده است.  قوله االحلٰى 
تاهلل قد ذابت االکباد. و صلبت االجساد. و سفکت الدماء. و االبصار کانت ناظرة الى 

فق عناية ربّها الشاهد البصير . کلّما زاد البالء زاد اهل البهاء فى حبّهم. قد شهد أ
بصدقهم ما انزله  الرحمن فى الفرقان. بقوله "فتمنّوا الموت ان کنتم صادقين" هل 
الّذى حفظ نفسه خلف االحجاب خير أم الّذى انفقها فى سبيل اهلل. انصف و ال تکن 

ن الهائمين. قد أخذهم کوثر محبّة الرحمن على شأن ما من الّذين فى تيه الکذب م
منعتهم مدافع العالم و ال سيوف االٔمم عن التوّجه الى بحر عطاء ربّهم المشفق الکريم. 
تاهلل الحّق ما أعجزنى البالء و ال اضعفنى اعراض العلماء. نطقت و أنطق أمام الوجوه 

 حات و حجج باهرات.  من لدىقد فتح باب الفضل. و أتى مشرق العدل بآيات واض
در  لوحى اشاره به ظلم و عدوان معرضين و مبغضين   - ۳۷؛ » اهلل المهيمن القيّوم"
يا حبيب قد دارت االدوار و مّرت القرون و االعصار الى : «  ۱۶۵است . قوله االحلٰى 

زيز عأن انتهى ٕالى يوم هتکت فيه االستار و ظهرت االسرار و شاعت االٓثار و تجلّى ال
الجبّار بفيض أبدى و فوز سرمدى على قلوب االبرار  و لکن االشرار أرادوا أن يطفؤا 
سراج اهلل بأفواههم و أهوائهم و شبهاتهم و مفترياتهم فخابت آمالهم و شاهت وجوههم 
و سائت أعمالهم و زاد السراج وّهاجا و أشرقت شمس الحقيقة ساطعة الفجر و ال 



ة الٔ من نيّر االشراق و الغرب مستبشرًا فى يوم التالق و الکلمحجابًا فترى الشرق متلئ
 »متعالية و النفحات ساطعة

  ۶۲ص 

: ۱۶۶قوله االحلٰى  - ۳۸ حجاب عالم جسمانى و رفع آن بعد از مفارقت از اين عالم.
حجاب از ميان بر خيزد و روح انسانى مشاهده نفوس مافوق و مادون و هم رتبه را «

انسان وقتى که در عالم رحم بود حجاب در بصر داشت . و جميع نمايد. مثالش مى
اشيا مستور  .چون از عالم رحم تولّد شد باينجهان و اينعالم بالنسبه بعالم رحم عالم 
کشف و شهود است لهذا مشاهده  جميع اشيا را ببصر ظاهر مينمايد. بهمچنين چون 

مستور بوده در آن عالم مکشوف از اينعالم بعالم ديگر رحلت کرد آنچه در اين عالم 
 ».گردد در آنعالم بنظر بصيرت جميع اشياء را ادراک و مشاهده خواهد نمود

حکمت در تبليغ و امتناع از پرده درى و رفع حجاب در ضمن مکالمات تبليغى و 
  معرفى امراهلل 

ا غطاى ياران الهى استقامت و مقاومت و پرده درى و کشف :  «  ۱۶۷قوله االحلٰى  -۳۹
آن چه بايد و شايد عبدالبهاء مينمايد مالحظه ميفرمائيد که فردًا وحيدًا بعون و عنايت 
جمال ابهى مقاومت با من على االرض مينمايد هر چند هزار تير جفا از هر بيوفائى 
پّرانست و اين سينه هدف آن سهام و سنان جيوش امم و جنود ملل در نهايت هجوم و 

در نهايت اذيت  با وجود اين اين عبد مهين بتاييد نور بد خواهان حضرت احديت 
مبين در مقابل روى زمين در غايت متانت و تمکين قائم و ثابت و نابت  ديگر احبا 
بايد مالحظه حکمت نمايند آنها نيز پرده درى نکنند در هر صورت اگر پرده رقيقى بر 

کلى اگر مکالمه است ب کار باشد بهتر است زيرا سبب مخالطه و معاشرت و مؤانست و
حجاب برداشته شود فصل واقع گردد و چون فصل واقع شد نشر نفحات فتور يابد زيرا 

 ».کسى نزديک نيايد تا کلمه حق استماع کند

پاک يزدانا خداوند مهربانا آوارگان کوى توئيم : «۱۶۸قوله االحلٰى  -۴۰پرده ستّاريّت 
عيفيم ايم ذليليم حقيريم ضئيم افتادهو مشتاقان روى تو  و عاشقان خوى تو بيچاره



رحمتى فرما و موهبتى عنايت کن از قصور در گذر و خطاياى بى پايان بپوش هرچه 
هستيم از توئيم و آنچه گوئيم و شنويم وصف تو  گوئيم و روى تو جوئيم و در راه تو 

اتى  حپوئيم تو خداوند مهربانى و ما گنه کار  بى سر و سامان  پس اى ابر رحمت رش
اى گلشن عنايت نفحاتى اى بحر موهبت موجى و اى آفتاب عنايت پرتوى رحم فرما 

قسم بجمالت که جز خطا متاعى نه و بغير از  آمال اعمالى نه  مگر پرده عنايت کن  
و حفظ و حمايتت شامل حال گردد و اّال اين ضعفا را چه توانائى ستّاريت بپوشاند 

 .»را چه غنائى که بساط عّزت بگسترانند که بخدمتت پردازند و اين فقرا
در آثار نزولى حجاب به معانى و مفاهيم مختلفى زيارت ميشود  حجاب در آثار نزولى.

. براى اجتناب از تطويل کالم به نمونه هائى که در  متون آن کلمات مقدسه اشاره به 
بعادات  رفع حجاب و اعالن ظهور ، حجاب ناشى از اوهام و هواهاى نفس انسان که

قديمه سنّت متمّسکين به ظهورات قبل بوده و هست و شواهد تاريخى گواه اين 
حقيقت است و  سبب محروميت از شناخت و عرفان جمال قدم و ساير انبياى الهى 

 در هر  ظهورى است اکتفا ميگردد.
تشبيه غير محسوس به محسوس در  اعالن ظهور و   رفع حجاب و برداشتن نقاب

 قدس خويش است.معرفى ذات ا
. حاوى ابياتى لطيف و  معانى دقيقى در ظهور اسرار الهى است که  مثنوى مبارك  -۴۱

مظهر نفس اهلل در حال گفتگو با ذات اقدس خويش و خداى متعال ، اخبار از ظهور 
جديد و بيرون آمدن از خلف استار را مينمايد. بروز دقايق و حقايقى از کيفيّات ظهور 

 يه، طرق شناخت و  حصول به فوزاعظم و نيز بياناتى است که در قالب نظم و قاف
آموزد. در قسمتهائى که بعنوان نمونه درج عرفان ذات اقدس مبارك را نيز به انسان مى

 ميگردد الفاظ حجاب و نقاب با معانى مختلفه استعمال گرديده است. قوله تعالىٰ 
 دتا برون آي  –اى جمال اهلل برون آ از نقاب . تا برون آيد زمشرق آفتاب : «  ۱۶۹

زان بادى ز رحمت اى بر و  –-بر درد امکان و هستى را نقاب  .بکلى از حجاب 



بر در آن احجاب غفلت زين سقيم تا در آيم بى حجاب اندر جهان . تا کنم  .کريم 
 ».رمزى ز احسانت بيان

  ۶۳ ص
. در ابياتى از اين قصيده با رفع نقاب از رخسار ظاهرى ، قصيده عزّ ورقائيه -  ۴۲

آواهاى بيرون آمدن از خلف استار و اعالن ظهور و نشان دادن مأموريّت عظيم الهى 
ساقى از غيب بقا برقع بر : « ۱۷۰به اهل عالم اظهر من الّشمس است. قوله تعالٰى  

 افکن از عذار . تا بنوشم خمر باقى از جمال کردگار. 
. در آيات نازله از قلم اعلٰى و نقل  سورۀ نور ۳۵تفسير آيه حديث حجابها.   – ۴۳

حديث حجابها که در گاد پاسز باى نيز از قلم تواناى حضرت ولّى امراهلل جّل سلطانه 
نيز براى آشنائى احبآى غرب با بيانات مبارکه در فصل اعالن ظهور  جمال قدم جّل 

يا ايها السائل االمل فى : « ۱۷۱ه است . قوله االعلٰى  جالله بآن باصرح بيان نقل شد
تلك االيام التي  فيها اشرقت شمس العناية عن مشرق االحدية و اضائت سراج الهوية 
فى مشکوة القدسية لن تشهد هذه االية اال فى هيکل الذى استره اهلل خلف سرادق 

و ظهر منه النور عن خلف سبعين الف حجاب على  …العزة فى رفرف قرب محبوب 
.  لوح حکمت  - ۴۴؛ » قدر سم االبره و استضاء منه زجاجات وجود الممکنات

اذ کنّا خلف سبعين ألَف حجاب من النّور اّن : «  ۱۷۲حديث حجابها. قوله عز کبريائه 
لوحى  . نمونه سوم ؛ و نيز در حديث حجابها  - ۴۵ —» ربّك لهو الصادق االمين

قل اّن جمال اهلل قد أخرج عن حجب النّور : « ۱۷۳متعالى و مهيمنى است. قوله العزيز  
 ».فتبارك اهلل سلطان الّسالطين

از هر قبيل که علّت حجاب و محروميّت از  قبول و  حجبات اوهام و  هواهاى نفس
ه تفصيل يف بعرفان مظهر امراهلل در هر دورى ميگردد در صالة کبير نازل و در ايقان شر

 بيان گرديده است.
در صالة کبير که وسيلۀ حرق  حجاب بين بنده و  خدا   حجاب در صالة کبير - ۴۶

و مظهر الهى ميگردد انسان را متوّجه اين حقيقت ميکند که يکى از طرق رفع حجاب 



ٰماِء يا ِاٰلَه ٱَالْسٰماِء َو ٰفاطِ : «  ۱۷۴در معرفت اداى صالة روزانه است. قوله تعالٰى   َر ٱلس
َاْساُلَك ِبَمٰطاِلِع َغيِْبَك ٱلَْعلىِّ ٱْالبْهٰى ِبَاْن َتْجَعَل َصٰالتۭى ٰنارًا ِلُتْحِرَق ُحُجٰباِتَى ٱلّتۭىْ  

 »َمَنَعتْۭنْى َعْن ُمٰشاَهَدِة َجٰماِلَك َو ُنورًا َيُدلِنْى ِالٰى َبْحِر ِوٰصاِلَك.
روه از آن گ ه . ظنونات افکيّۀ نفسانيّه.اهل حجاب . حجبات نفسِيۀ شيطانيّ   - ۴۷

 داند اهل حجاب انعلماء اديان که آيات الهى را به هواهاى نفسهاشان تعبير نموده
سورۀ  ۶. در تفسير  آيات شريفۀ قرآنيه و انجيل در عالمات ظهور بعد و در اشاره به آيه 

چنانچه مى فرمايد:  "َوَما : «  ۱۷۵اند. قوله تعالٰى  آل عمران به اين مطلب اشاره فرموده
َيعَلُم تأويَلُه ٕاّال اهللُ و الراِسُخوَن ِفى الِعلِم." مع ذلك تأويل کتاب را از اهل حجاب 

 ».مستفسر شدند و علم را از منبع او اخذ ننمودند

در ظهور جديد کلمة اهلل واضحًا و عالنيًا ، بى پرده و حجاب و مکرّر ) ۴۸) و (۴۷(
اخذ معانى آن براى اهل ارض بسهولت قابل فهم باشد و حجابى باقى  نازل شد تا

در ايقان شريف قبل از اظهار امر علنى اهل بها را با بياناتى صريح خبر از ظهور  نماند.
بيان را در هر مطلب : «  ۱۷۶. قوله العزيز  نمونه اّول – ۴۸من يظهره اهلل ميفرمايند.  

ز اعالى و ادانى از اين بيانات به قدر و اندازۀ خود مکّرر نموديم که شايد هر نفس  ا
قسمت و  نصيب بردارد. و اگر نفسى از ادراك بيانى عاجز باشد از بيان ديگر مقصود 

قسم به خدا که اين حمامه ترابى را خود را ادراك نمايد.  ِلَيْعَلَم ُکُل الناِس َمشَرَبُهم.  
رموزها که هر نکته اى از آن مقّدس  غير اين نغمات نغمه هاست. و جز اين بيانات

است از آنچه بيان شد. و از قلم جارى گشت  تا مشيّت الهى چه وقت قرار گيرد که 
.  َو عروس هاى معانى بى حجاب از  قصر روحانى قدم ظهور به عرصه قدم گذارند

تِ  ِه و ما ِمْن ٕالٍه ٕاّال ُهَو  َلُه الَخلُق ما ِمن َاْمٍر   اّال َبعَد ٕاْذِنِه و ما ِمن ُقْدَرٍة ٕاّال ِبَحوِلِه و ُقو
.  قوله  نمونه دوم  – ۴۹؛ » َواَالمُر و کل بأمرِه ينِطُقوَن و من اسراِر الّروح َيَتَکلِّمونَ 

  و  اليوم متغّمسان بحر : « ۱۷۷االعلٰى  
  ۶۴ ص

  



علوم صمدانى و ساکنان ُفلك حکمت ربّانى مردم را از تحصيل اين علوم نهى مى 
فرمايند و صدور   منيرشان بحمداهلل منّزه از اين اشارات است و مقّدس از اين  حجبات. 

َالِْعلُم ِحجاُب اَالکَبر "  به نار محبّت يار سوختيم و :  "حجاب اکبر را که مى فرمايد 
يم و به اين افتخار مى نمائيم که الحمدهلل سبحات جالل را به نار خيمه ديگر برافراخت

جمال محبوب سوختيم و جز مقصود در قلب و دل جا نداديم نه به علمى جز علم به 
 ».او متمّسکيم و نه به معلومى جز تجلّى انوار  او  متشبّث

 هر ، بىبيانات و آيات الهى در هر ظهورى به دو وجه نازل شده . برحسب ظا )۵۰(
رمز و حجاب و بياناتى با حجاب و ستر . حکم الهى آنست که اسرار الهى که در 
ستر و حجاب نازل شده را از مظاهر احديّه سؤال نمود تا اسرار مستوره بال حجاب 

و بر آن جناب معلوم بوده که اطيار :  «  ۱۷۸در ايقان نازل . قوله االعلٰى   معلوم شود.
ه را دو بيان است.  بيانى بر حسب ظاهر، بى رمز و نقاب و  هويّه و حمامات ازليّ 

حجاب فرموده و مى فرمايند تا سراجى باشد هدايت کننده و  نورى راه نماينده، تا 
سالکين را به معارج قدس رساند و طالبين را به بساط انس کشاند چنانچه مذکور شد 

ش ممنوع نسازند و از اهل پس بايد عباد به اين گونه عبارات، خود را از فيوضات… 
سؤال نمايند تا  اسرار مستوره، بال حجاب ظاهر و واضح شود.  و ليکن احدى از  اهل 
ارض مشاهده نمى شود که طالب حّق باشد تا آنکه در   مسائل غامضه رجوع به 

 مظاهر احديّه نمايد.
لهى اعلم (علم شيطانى) حجاب اکبر در حصول معرفت و فوز بايمان مظاهر   - ۵۱

در ايقان شريف علومى که سبب و علّت حجاب است به علم شيطانى تعريف  است.
علٰى  اند . قوله االبيان فرموده» وساوس نفسانى«شده است و نيز  منبع و منشاء آنرا 

علم بدو قسم منقسم است. علم الهٰى و علم شيطانى. آن از الهامات سلطان : «  ۱۷۹
 ».ت انفس ظلمانى باهرحقيقى ظاهر . و اين از تخيّال

  حجاب در آثار حضرت ولى امراهلل جّل سلطانه



اهّميّت حديث حجابهاى نور وقتى براى انسان روشن ميشود که قلم تبيين  - ۵۲
حضرت ولى امراهلل ارواحنا لقدرته القلم الفداء در اهّمِيت و عظمت ظهور علنى جمال 

: دعوت سّرى مظهر  ۱۸۰قوله االحلٰى  اند.اقدس ابهٰى و سلطان اعياد آنرا نقل فرموده
 اهللکلّى الهى بدعوت جهرى پس از خروج از بيت اعظم در حين مهاجرت از مدينة

بمدينه کبيره مبدل گشت و سنين مهلت منقضى شد و مکلّم طور بر عرش ظهور واضحًا 
و سلطان ظهور مالك … مشهودًا جالس گشت سفينه حمراء بر بحر احمر جارى شد 

لف خّدين بفرموده آن مبشر فريد أمر عظيم در انتهاى واحد و ابتداى ثمانين از يوم ال
قدم بيرون نهاد و از سّر مستتر على قدر سّم االبره  سبعين الف الف حجاب من النّور 
 ».از طور اکبر ظاهر و مکشوف نمود

در  ارادۀ الهيّه در رفع حجاب و برداشتن پرده از وجه امر . اقدامات احّباى الهى
 اجراى حکم حضرت رّب اعلٰى ارواحنا لدم اطهر الفدا

در تاريخ نبيل در فصل پانزدهم حقايقى در ارادۀ حضرت رّب اعلٰى جّل ذکره  – ۵۳
ثبت شده است و نشان ميدهد که ارادۀ حضرت نقطه اولٰى جّل کبريائه بر آن قرار 

ئى از تاريخ گرفت که حجب موجوده را در صدر امراهلل بر طرف سازند. قسمتها
پرده از ارادۀ الهيه بر آن قرار گرفت که : « ۱۸۱جاودانى نبيل مبيّن اين حقيقت است 

را بر طرف سازد اين کار از  حجب مانعه ظهور دين الهىخويش بردارد و  وجه امر
خراسان شروع شد. آتش محبّت اهلل در قلوب اهل خراسان تا آندرجه اشتعال يافت که 

  هر حجابيرا بسوخت و هر مانعى را از بين بر داشت. امر مبارك بسرعت پيش 
  ۶۵ص 

در قلوب و ارواح نفوذ شديد داشت نه تنها خراسان بلکه در اقصى نقاط ميرفت و 
رش ظاهر بود . احبّا با کمال شور و انجذاب پرده هاى مشکوك و اوهام را ايران آثا

 ».دريدند عظمت امراهلل براى کل واضح و محقق بود
کل ما يستر مطلوبك  . (حجاب)  ۱۸۲التعريفات جرجانى) ۱( حجاب در  کتب لغت.

) ۲(و هو عند أهل الحق انطباع الصور الکونية فى القلب المانعة لقبول تجلى الحق؛ 



(اصطالح عرفانى ، فقهى) در عرفان و در اصطالح مانع ميان عاشق و معشوق  ِحجاب
را گويند و انطباع صور را گويند در دل که مانع قبول تجلى حقايق بود و مانع و اسباب 
پوشيدگى ميان فيوضات و تجليات حق و انسان چيزهايى است که مخالف با گوهر 

 سبعين در حديث است که ان هلل –بت نداشته باشد نفس بوده و با وى مشابهت و مناس
مراد جهالت و  ِحجاب نفس –حجابًا من نور . در فقه حجاب يعنى پرده و پوشش 

نقابى که زنان چهرۀ خود بدان  – ۲پرده ، ستر.  – ۱ حجاب) ۳؛ (۱۸۳نادانى است 
ى ، کدورت دل ، زنگ دل ، هواى نفسان – ۴غشاء.  – ۳پوشانند ؛ روبند ، برقع. 

واسطۀ  – ۶هر يك از صور و اسباب مانع تجلى و افاضات الهى.  – ۵عالقه بدنيا. 
 الحجاب: ۱۸۵) کشاف اصطالحات فنون ۴؛ (۱۸۴ميان حق و خلق. جمع آن. ُحُجب  

بالکسر و الجيم المفتوحة المخففة بمعنى پرده و ما حجبت به بين الشيئين فهو 
 …يحتجب به االنسان عن قرب اهلل  قال الصوفية اعلم ان الحجاب الذى… حجاب

فحجاب النفس الشهوات و اللذات و الالهوية. و حجاب القلب المالحظة ِفى غير 
الحق. و  حجاب العقل وقوفه مع المعانى المعقولة پس هر که بشهوات و لذات مغرور 

و در کشف … از  معرفت نفس دور  و هر که از معرفت نفس دور از معرفت خدا دور 
ميگويد حجاب ظلمانى نزد صوفيه چنانکه بطون و قهر و جالل و نيز جملۀ  اللغات

 .»صفات ذميمه و حجاب نورانى يعنى ظهور لطف و جمال و نيز جملۀ صفات حميده
 حجاب در کتب حديث و  اهل عرفان و تصوف بنقل از حضرت رصول اکرم ص

) ۲؛ (» …ْحَرَقْت ُسُبَحاُت َوْجِهِه ِحَجاُبُه النوُر َلْو َکَشَفُه َال :  « ۱۸۶) صحيح ُمسِلم ۱(
سبحات «در  تأليف مشهور فتوحات مکيّه در شرح اينکه چيست معنى  ابن عربى

ما سبحت : «  ۱۸۷اشاره به حديث رسول اکرم فرموده و در شرح حجاب ميگويد » وجه
لهية و الوجه . وجه الشئ ذاته و حقيقته فهى أنوار ذاتيه بيننا و بينها حجب االسماء اال

فقال ان هلل سبعين حجابًا أو سبعين ألف حجاب … لهذا قال کل شئ هالك اال وجهه 
من نور و ظلمة لو کشفها الحرقت سبحات وجهه ما أدرکه بصره من خلقه من خلقه 

 ».فانه لو رفع االسماء االلهية ارتفعت هذه الحجب



 فصل سوم
 الفاظ شرعى در مکاتيب

اى ديده ميشود که معانى شرعى دارد و  و لغات عديده در زيارت الواح مبارکه الفاظ
در معارف بهائى عموما و در الواح مبارکه تبيينى خصوصًا نازل شده است . معانى 
آنها در اکثر جمالت مشترک است و  داراى يک معنى و مفهوم اند و تعددى درمعانى 

غت ع به کتب معتبرۀ لظاهرى آنها ديده نميشود. مقصود از الفاظ و معانى آنها با رجو
عمومًا و  الواح مبارکه خصوصًا بآسانى قابل تشخيص و فهم اند. براى نمونه الفاظى 

 اند بشرح ذيل:
 : رجوع کنيد به نافه سوم. فصل اول.اصل . اصول
: تعليم (مصدر م) : آموختن ، ياد دادن. ج. تعليمات. آموختنيهاى  ۱۸۸ تعليم . تعاليم

 آموختنيهاى مربوط بدين. مربوط بمسائل اجتماعى.
  ۶۶ص 

: فرمودن . ضد نهى . دستور دادن . فرمان . حکم  ۱۸۹) لغتنامه دهخدا ١: ( امر. اوامر
در اصطالح دستور زبان فارسى دستور دادن  -. کار . حادثه . واقعه (جمع : امور) 

اجراى کارى است و آن بر دو قسم است امر حاضر که داللت ميکند بر فرمودن کارى 
و مر حاضر دبه مخاطب (دوم شخص) مفرد، امر حاضر غالبا همان ريشۀ فعل است . ا

صيغه دارد، مفرد ، جمع : کن . کنيد .، و غالبًا با "ب" استعمال ميشود: بخوان ، 
در اصطالح علم اصول فقه عبارت است از طلب فعل بقول بر سبيل استعال  -بخوانيد 

: االمر بفتح االلف و سکون الميم في لغة العرب  ۱۹۰) کّشاف اصطالحات فنون ٢؛  (
غ االمر کنزال و انزل و لينزل ...  و در اصطالح متصوفه امر عبارة عن استعمال صي

بالفتح عالمى است که موجود بيماده و مدت گشته باشد مثل عقول و نفوس و اين را 
:  أمر : االٔمر:  ۱۹۱) لسان العرب  ٣عالم امر و عالم ملکوت و عالم غيب ميخوانند.(

االْٔمُر : واحُداالمور. و االْٔمُر: الحادثة و الجمع  معروف ، نقيض النّهي. اَمَرُه به و اَمَرُه ، و
 روش دهم.  ۱۹۲براى تفصيل بيشتر رجوع کنيد به کتاب صريرات   −اموٌر 



) ٢: الزام الکلفة على المخاطب ؛ (۲۹ص  ۱۹۳) التعريفات جرجانى  ١( :تکليف
ى هر کار: چيزى از کسى در خواستن که در آن رنج بود . ارتکاب  ۱۹۴لغتنامه دهخدا 

خداى مر بنده را. حق و فرض و کارى که بايد بجاى که فوق طاقت باشد. امر و نهى
:  ۱۹۵اصطالحات فنون کشاف) ٣(تکاليف؛ ، آورده شود و واجب بود. جمع

کالتصريف عند جمهور االصوليين هو الزام فعل فيه مشقة و کلفة ...  التکليف،
کم من االحکام الشرعية فعلٰى هذا المندوب وعندالبعض ايجاب اعتقاد کون الفعل ح

 و المباح من االحکام التکليفية.  و المکروه
ر در کتاب اصول الدين تأليف عبدالقاه  در کتب اصول الدين در اسالم» تکليف«

: التکليف فى اللغة مأخوذ من الکلفة و هى التعب و المشقة يقال ۱۹۶تميمى بغدادى 
فى  على کلفة و مشقة فهذا اصله فى اللغة . ثّم اطلق التکليف منه تّکلَّف االمر اذا فعله

الشرع على االمر و النهى الن المأمور بالفعل يفعل ما امر به على کلفة من غير ان يدعوه 
اليه طبعه. و اذا صحت هذه المقدمة فى معنى التکليف قلنا معناه : توجه الخطاب 

صحابنا ان التکليف الذى يجب به شىء باالمر و النهى على المخاطب ... و قد قال ا
او يحرم به شىء انما هو امر اهلل تعالى و نهيه. و ال يجب بامر غيره شىء و ال يحرم 
 بنهى غيره شىء. و انما وجب على کل امة طاعة نبيها و اتباع امره و اجتناب نهيه .

الهى نازل  تبنظر ميرسد که تکاليف الهيّه به چند وجه در الواح و آيا  اقسام تکليف
شده است : امر و نهى و خبر امريه. قسم اول تکليفى که در آن امر الهى به اجراى 
حکم و يا فريضۀ نازل شده است مانند آيه مبارک در کتاب مستطاب اقدس بند دهم 
، قوله تعالى : " قد فرض عليکم الّصلٰوة و الّصوم من اول البلوغ امرًا من لدى اهلل 

ئکم االّولين ". قسم دوم تکليفى که در آن نهى ارتکاب به عملى است ربّکم و رّب ٰابآ
کتاب مستطاب اقدس قوله تعالى : " قد حّرم عليکم  ١٩٠مانند آيه مبارکه در بند 

شرب االفيون انّا نهيناکم عن ٰذلك نهيًا عظيمًا فى الکتاب و الّذى شرب انّه ليس منّى 
اب ل شده است مانند آيه اول کتاب مستط". قسم سوم تکليفى که در وجوب چيزى ناز

: " اّن اّول ما کتب اهلل على العباد عرفان مشرق وحيه و مطلع امره  اقدس قوله تعالىٰ 



الّذى کان مقام نفسه فى عالم االمر و الخلق من فاز به قد فاز بکّل الخير".  براى 
 . روش دهم.   ۱۹۷تفصيل بيشتر رجوع کنيد به کتاب صريرات 

: حد در متون الواح الهى به معانى متعددى بکار رفته است باين شرح: دودحّد . ح
کنارۀ چيزى .  -۲حايل ميان دو چيز.  – ۱:  ۱۹۸، در کتب لغت و فرهنگنامه ها  الف

تعدى کردن ، تجاوز  -۵بيشمار.  -۴تيزى (شمشير و مانند آن).  -۳انتها، کرانه، مرز. 
تعريف شىء  -۷(معنى در فقه) : هر خطا که براى آن عقوبتى مقدر باشد.  -۶کردن  

  باز داشتن. -۸بذاتيات. 
  ۶۷ص 
کتب فلسفه و منطق . رجوع کنيد به کتب  : در  بتعدى کردن ، تجاوز کردن.  -۹

فلسفه و  منطق و در مؤلفين امر به کتاب نفيس رشحات حکمت. تاليف فاضل جليل 
 القدر عزيزاهلل سليمانى.

داورى.  -۲امر ، فرمايش ،   -۱: الف : در کتب لغت و فرهنگنامه ها :  حکم . احکام
ى که قايل را سکوت بر آن صحيح اثبات امر -۵اجازه.   -۴منشور، ابالغ، فرمان.  -۳

قضائى و شرعى. دستورهاى  جمع ُحکم . رأى ها دستور ها. فتاوى احکام..  ۱۹۹باشد 
 . ۲۰۰شرع 

جاى آب خوردن.   -۱:   ۲۰۱(عربى . شريعة) . در کتب لغت و فرهنگنامه ها  شريعت
 آيين پيغمبران، دين. جمع. شرايع (شرائع). -۳طريقه ، روش.  -۲

واجب گردانيدن.  -۲تعيين کردن.  -۱) ۱در کتب لغت و فرهنگنامه ها: ( ،: الف فرض
)  فرض. فرض در لغت تقدير است و قطع و گاه ۲؛ (۲۰۲ واجب کردۀ خداى تعالىٰ  -۳

بمعنى تجويز است يعنى حکم بجواز  و در اصطالح فقها واجب را گويند و آنچه 
، در معارف امر و احکام  ب؛ ۲۰۳مکلف را در ترکش عقاب باشد و بر فعلش مثبوت 

الهى نيز بهمين مفهوم ظاهرى است که براى مؤمنين اجراى آن اجبارى است. مانند 
قد «نازل شده است. قوله تعالٰى: » فرض«احکام صوم و صيام که اجراى آن با لفظ 

 . ۱۰بند» فرض عليکم الّصالة و الّصوم من اّول البلوغ امرًا من لدى اهلل



 جوع کنيد به نافه سى و يکم.  : رمحکم و متشابه

باطل کردن،  -۱: نسخ: الف: در کتب لغت و فرهنگنامه ها: نسخ .  ناسخ . منسوخ
انتقال يافتن روح انسانى پس از مرگ جسمى  -۳تغيير صورت دادن.  -۲زايل کردن. 

 -۲باطل کنندۀ حکم سابق، نسخ کننده .  -۱: ناسخ.   ۲۰۴بجسم ديگر ؛ تناسخ 
(تفسير) آيۀ که مدلول آن مدلول آيۀ ديگرى را که سابق بر آن نازل شده، نسخ کند 

رفع حکم ثابت قبلى است  -۲باطل کرده شده ، نسخ گرديده.  -۱: منسوخ.  ۲۰۵
 .۲۰۶بواسطۀ حکمى ديگر که وارد بر آن ميشود 

از : بنهى: الف: در کتب لغت و فرهنگنامه ها:   اهىنهى . نواهى. منهى. منهيات. من
خبر دهنده، آگاه  -۱: منهى.   ۲۰۸مقابل امر. ج. نواهى  -۲ ۲۰۷داشتن، منع کردن 

: کار هاى نا روا، امورى که در شرع منع شده؛ ناشايسته ها.  ۲۱۰ منهيات.  ۲۰۹کننده 
 : جمع منهى بازداشته شده ها. ۲۱۱ مناهى

: الزم بودن ضرورت داشتن. ذاتى بودن هستى خدا ۲۱۲جوب و  - وجوب . واجب
در فقه:  -۲: آنچه بجا آوردنش ضرور است، الزم.   ۲۱۳ واجب(واجب. ممکن) . 

موجودى است که  وجودش  -۳فعلى که عمل بدان الزم است و ترکش گناه دارد. 
اشد ب منتسب بخود و از  خود بخود باشد.، و بعبارت ديگر موجودات او بنفس ذاتش

 . در مقابل ممکن و ممتنع.

 فصل چهارم
 الفاظ و اصطالحات فلسفى و منطق  در  مکاتيب

بسيط . مرکب . برهان . حجج . موضوع . محمول . ماّديون . الهيّون . وجود. وجود 
ذهنى . وجود عينى.  واجب الوجود. داللت. ماّده . صورت . هيولٰى و غيره. رجوع 

 کنيد به نافه دهم علوم عقلى. 
 فصل پنجم

 منتخباتى از الفاظ و اصطالحات عمومى در مکاتيب



طالحات بيشمارى در مکاتيب مبارکه بکار رفته است که لغات؛ الفاظ و  اص  مقدمه
ى در  معارف امر بهائى با وجود داشتن ريشه هاى قبلى داراى معانى و مفاهيم جديد

   نزولى اند که بنظر ميرسد علّت آن تأويالت در آياتگرديده
  ۶۸ص 

حضرت رّب اعلٰى جّل ذکره و جمال اقدس ابهٰى جّل کبريائه  و تبيينات حضرت 
بيل از رسى اين قعبدالبهاء جّل ثنائه و  حضرت ولّى امراهلل جّل سلطانه است. در بر
ر  کتب اند که دالفاظ کامًال قابل فهم است که الفاظ مورد بحث آن دسته از الفاظ

عهد قديم و جديد و قرآن کريم در مسائل در اصول و مبادى اديان قبل ديده ميشود  
ه عانى و مقصود اصلى از آنها را که در کتب قبل بکار رفتکه  اقالم وحى و  تبيينى؛ م

تأويل و تبيين گرديده است.  نمونه هاى ذيل منتخباتى از اين قبيل الفاظ است که 
بوضوح نشان ميدهد که معانى و مفاهيم مشابه و يا بکلّى تغيير يافته است و با آن 

يحات و تفاوت است. توضمفاهيمى که معتقدين به اديان سلف بآنها آشنائى دارند م
ام و سى و هاى نهم و  سىتحقيق بيشتر در  فصلهاى قبل اين نافه (نافه دوم) و نافه

 يکم انجام گرديده است.
 ۱مکاتيب جلد 
 حرف الف

: خر. ماچه االغ. ماده خر. ۲۱۴). لدهخدا۲۱۶" (ص اَالتان"راکب على  . اَالتان
 ِحماَره. 
:  ۲۱۵) . لدهخدا ۱۱۷" (ص االثيث تنبت عرقهاو  الرثيث "تجدد قميصها .  اثيث

 ۲۱۶ رقهاعانبوه و درهم پيچيده (گياه). موى بسيار درهم پيچيده. ج. ِاثاث. َاثأِث. ؛ 
 . ِعرق. رگ (جانور و گياه). ج. اعراق. ُعروق.

 "(ص اَالرهاط" و تکشف الغيوم المتکاسفة على آفاق تلك االقوام و  . اَالرهاط
 : جمع َرْهط. بمعنى گروه و قبيلۀ مردان.  ۱۷۲) . لدهخدا ۲۴۶



حبًا لجمالك"  علقمالبالء من ظهور جبينك و ذاق کل اِزمة "و اشتدت عليه اِزمة .
) َاِزمة:  ج. زمام؛ مهارها، ۲؛ ( ۲۱۸)  رنج و سختى. قحط. جمع، ِازم۱). (۲۳۳(ص 

وگيرى از نفس. زمام )  زمام. مهارها. زمام اختيار ، ضبط و ربط و جل۳. ( ۲۱۹افسارها 
  ۲۲۰اختيار ، از دست کسى و يا گروهى گرفتن ، او يا آنان را تسليم ارادۀ خود ساختن 

 .۲۲۱: زيتون تلخعلقم  –
 أصيل) . ۹(ص »   بأالصائل من الصافنات الجياد مشابهين و مقيسين «  أصائل .

ا بفرو سين. نزديك ت،  شبانگاه. شامگاه. آفتاب زرد تا پاَصائل: ج. ُاُصل. آصال.  ۲۲۲
 شدن آفتاب.

"و منهم يا الهى هذا العبد الذي قد تجرد  عن کل رداء . و ارتدى برداء  :اغترف 
عة في بالد شاس اغترفاالنقطاع و نسي الدنيا و مافيها. و ترك الموطن  و المأوى و 

.  ۲۲۳) آب بمشت پر بر گرفتن، با کف دست آب نوشيدن ۱) . (۱۹۴االرجاء"(ص 
) (اغَتَرَف) الماَء بيده: َغَرَفه. و فى التنزيل ۳؛ ( ۲۲۴الَغْرُف َرْفُع الشىِء َو َتَناُوُله )  ۲(

) و َغَرَف الشيى  ۴) ؛ (۲۵۰. (سوره بقره آيه  ۲۲۵العزيز: "ٕاال َمِن اْغَتَرَف ُغْرَفًة ِبَيِدِه" 
بنظر ميرسد که معنى آخر  قريب به مقصود  − ۲۲۶َيْغِرفُه َغْرفًا  فانغرَف : َقَطَعه فاْنَقَطَع 

 در لوح است که آن نفس نفيس از بلد و مکانش منقطع شد.

: گوش بکسى داشتن. گوش دادن  ۲۲۷ارعاء ) . ۱۹۹بعين حمايتك"(ص اَرِعني "
سخن کسى را. ارعاء بر کسى. مهربانى بدو کردن. بخشودن. رعايت و مرحمت کردن.  

 گياه. گوش بکسى دادن .رويانيدن 

و عمم االشراق و حير  عطر االٓفاق"سبحان من نور االرجاء و أضاء االنحاء  و  االٓماق .
االحداق و نفخ  روح الحياة في هيکل االمکان بحب و وفاق . و ربى الوجود و ان 

و جعل الثابتين فرحين بما آتاهم و مطمئنين بفضل موالهم و أقام على …  مساق اليه 
. گوشه هاى چشم از سوى بينى.  ماق) . جمع ۱۸۲" (ص ماقاالٓ المتزلزلين قيامة 

:   ۲۲۹ مساقرجوع کنيد به نافه پنجم .  عطر االٓفاق ..   ۲۲۸کنج چشم از درونسو 
تابت در اثناء ک‹‹(مصدر) راندن (چارپايان، گله و غيره) ؛ سوق . ترسل . نامه نوشتن، 



(چهار مقاله) . خواندن ›› و مساق ترسل بر ارباب حرمت و اصحاب حشمت نستيزد.
  حديث.

) ۳۹۴"اعلم ايدك اهلل ان هذا االسالم و التسليم لهو الصراط المستقيم" (ص  اسالم .
الّديُن الذى جاَء به محّمد  –) ٕاظهار الخضوع و القبول لما أَتى به محّمد ص . و ۱. (

ن شريعت ت) گردن نهادن ، فرمان بردن. پذيرفتن دينى (بطور عموم). پذيرف۲؛ ( ۲۳۰ص 
 .۲۳۱محّمد بن عبداهلل ص . دين محّمد بن عبداهلل ص 

) ؛  و لم يکترثوا بما  ۵" . (ص أهل االشارات"ما منتعهم سبحات  . أهل االشارات
) ۱) . (۵" (ص أهل االشاراتأهل الحجبات و حرروا أعناقهم من اغالل  لفقوه
دستور ،  -۲نمودن بسوى چيزى بدست و جز آن.   -۱:  ۲۳۲. جمع اشارات اشاَره

رمز  – ۴با حرکت دست و چشم و ابرو مطلبى را القا کردن ، برمز نمودن.  -۳فرمان.  
 – ۸شور ، مشورت .   – ۷رأى ، اظهار نظر .  – ۶تقرير ، بيان .       - ۵، ايما .  

:  اشارت  ۲۳۳) اشارات ۲اخبار غير از مراد بى عبارت لسان؛ ( – ۹نصيحت ، پند. 
عبارت از داللت حّسى يا عقلى است بچيزى بنحويکه غير آن در آن مشترك نباشد و 
اين اشارات اوال و بالذات بجوهر است و باصطالح عرفا عبارت از خبر دادن از مراد 

: در آثار و الواح کلمۀ اشاره و  ۲۳۴) اسرار االٓثار ۳است بدون عبارات و الفاظ ؛ (
به معنى تعريفات و توصيفات محدوده بحدود وهميّه بشريّه کثرت استعمال اشارات 
 يافت.

) (انَْقَشَع ) عنه الشىُء: َغُشه ثم انجلى عنه. يقال: ۱) . (۲۱سحابها" (ص  انقشع"
حاُب عن الجو   َقَشَع الُقُومُ )  ۲؛ (  ۲۳۵انقشع الظالُم عن الصبح،  وانقشع الس :

 .۲۳۶پراکنده شدند قوم 
 .۲۳۷. دسته دسته، گروه گروه. بسيار بسيار  جوق) . ۱۷۲مالئکة" (ص  واقاج"

لالبرار للقيام في خدمة أمراهلل" ص  اسَوة"کن في کل صقع قدوة لالحرار و .  اسَوة
خصلتى که شخص  -۲اسوت: پيشوا، مقتدا.  -۱: سر مشق. مقتدى. ُقدَوة ؛: ۱۰۷

 .۲۳۸پيروى  -۳بدان اليق مقتدائى گردد. 



) (مصدر) ۱) : (۱۸۴لها " (ص  انفصام"والتمسك بالعروة الوثقى التي ال  صام .انف
 . ۲۳۹ترك يافتن، درز دار شدن، شکسته شدن 

و غرد في رياض نفوسهم درق … "أي رب  أضرم في قلوبهم نار االنجذاب االيقاع . 
خون شبي -۲افکندن، در انداختن.  -۱) : ۲۲۳المحبة بأبدع االيقاع و االٔلحان" (ص 

نفراتى چند  -۵. ساختن آوازها هم آهنگ -۴گرفتار کردن کسى را.   -۳زدن، تاختن. 
است در ازمنۀ محدودة المقادير و در ادوار متساويا لکمية با اوضاع مخصوصه که طبع 

عمل قضايى يك جانبه. ج.   -۶سليم و مستقيم درك آنها کند (مجمع االدوار). 
به  مقصود  در معنى لغت در بيان مبارك  ۴ديف بنظر ميرسد که ر −  ۲۴۰ايقاعات 

 کامًال نزديك است.
خوبى ، نيکى ، نيکوکارى ، بخشش  – ۱) :  (مصدر ميمى) . ۳۹۶(ص  . احسان 

 .۲۴۱، نيکى کردن 
) گردن نهادن (بحکم قضا يا امر شخصى را) ، رام شدن ، ۱) .  (۳۹۴(ص  تسليم .

: (اصطالح  ۲۴۳) تسليم ۲؛ ( ۲۴۲پذيرفتن اسالم . واگذار کردن . سپردن . ج تسليمات 
فقهى ، و اخالقى و عرفانى) تسليم شدن و در اختيار کسى قرار گرفتن و در فقه 

مقام توکل و رضا است و اين مقام  در اخالق  -سالمهاى سه گانه نماز را گويند 
حاصل نمى شود مگر  براى کسيکه مراتب و درجات تکامل را مرتبًا پيموده و باعلى 

زد عارفان تسليم بن  -مرتبت يقين رسيده باشد و مرتبت رضا فوق مرتبت توکل است 
: «  ۲۴۴) التعريفات ۳عبارت از استقبال قضا و تسليم بمقدرات الهى است ؛ (

 يم) هو االنقياد المراهلل تعالى و ترك  االعتراض فيما ال يالئم. (التسليم) استقبال(التسل
 ».الباطن عند نزول البالء من تغير فى الظاهر  والقضاء بالرضا و قيل التسليم هو الثبوت 

 ٧٠ص 
فرو فرستادن  انزال .) يکى از معانى لغوى ۱)  : (۳۹۸(ص » بسبب االنزال«  االنز ال

) رجوع کنيد به نافۀ ششم ،  مقصود اتباع شهوات و ۲. ؛ ( ۲۴۵. نازل کردن. است 
 خطيئات است.



 حرف باء
"و عند ما أشرقت االرض بنور ربها ... و تزينت البطحاء. بظهور خير الورى"   بطحاء.

 ) رود فراخ، ۱( َبطحاء .) : ۷(ص 
خ که گذرگاه سيل و داراى سنگريزه هاى رودخانۀ وسيع . مجراى آب وسيع . زمين فرا

. وادى مّکۀ معّظمه و گاهى از بطحا َبطحا )۲؛ ( ۲۴۶بسيار باشد. ج. بطاح. بطايح  
مکۀ معظمه مراد باشد و در اصل لغت بطحا بمعنى زمين فراخ که گذرگاه آبسيل باشد 

ل باشد يجاهاى نشيب و فراخ که گذرگاه آب س َبطائح و در آن سنگريزها بسيار باشد؛
: بکسر اوله ،  الِبطاحُ ) ۳؛ ( ۲۴۷و در آن سنگريزها بسيار باشند و اين جمع بطحاست 

جمع بطحاء : و هي بطاح مکة ، و يقال لقريش الداخلة البطاح ؛ و قال ابن االٔعرابى: 
قريش الِبطاح الذين ينزلون الشعب بين اخَشْي مکة ، و قريش الظواهر: الذين ينزلون 

و اکرمها قريش البطاح ؛ و  البطحاء في اللغة : مسيل فيه دقاق الحصى  خارج الشعب ،
 و قال الزبير بن أبي بکر : قريش البطاح بنو کعب… ، و الجمع االباطح و البطاح ، 

بن لَؤي ، و قريش الظواهر ما فوق ذلك سکنوا البطحاء  و الظواهر ؛ و قبائل بني کعب 
مناف و امية و هاشم ، کّل هؤالء قريش البطاح  و عبد… هم : عدي و  ُجَمح و تيم  

براى تفصيل بيشتر رجوع کنيد به معجم … ؛ و قريش الظواهر : بنو عامر بن لؤوي 
 .۲۴۸البلدان 

) ۱) . (۱۲۲ " (صتشتت البال و تتابع البلبال"و انى مع عدم المجال و بال. بالبال. 
: سخت اندوهگين شدن . وسوسه ناك  ۲۵۰ بالبال) ۲: حال. خاطر . دل ؛ ( ۲۴۹ بال

 .۲۵۰شدن . برانگيختن ، تحريك کردن 
)  َبدار [َب ۱)  : (۱۶۴ص  ۱يا احباء الرحمن"(م . ج  البدار البدار".   البدار البدار

ِب ر]  . مبتيًا على الفتح ، بشتاب . در استجعال گويند: الوحى . [َا َو حا] . الوحى و 
ٕالى الشىء  – َبْدرًا : اکتَمل. و  ُ–)  (َبَدر ) القمر ۲؛ ( ۲۵۱ الوحاك. اى البدار، البدار

النًا : ف –فالنًا بالشىء : عاجله . و   -َبُدورًا : أسرع. االٔمُر فالنًا ، و ٕاليه: عجل أليه. و 
 .۲۵۲سبقه 



)  ۲(  ۲۵۳) آرزو. خواهش، دلخواه ۱) : (۱۰۴" (ص لبُْغية"و حصول هذه  البُْغية .
 : عربى بمعنى مطلوب و مرغوب.  ۵۴۲اسرار االٓثار 

وادر  يجعل النفوس تنشرح باکتساب الفضائل و تضييق ذرعا بالبنسئل اهلل ان" َبواِدر.
 .۲۵۵) : جمع بادره؛ تيزيها، حدتها ۳۹۹" (ص الرذائل
.  ۲۵۶نيکو، نيك، خوب  -۲شاد، شادمان، خوشحال.  -۱)  :۲۲۲" (ص بهيج"زوج 

 .۵. سورۀ حج آيۀ ۳۰رجوع کنيد به نافۀ 
 حرف ت

) (اصطالح فلسفى) تکوين عبارت از ايجاد ۱: (تکوين )  . ۴۳۶(ص تکوين . تدوين 
شىء مسبوق بماده و مدت است مانند مواليد و مرکبات از عناصر و نزد متکلمان 

لقوه با اخراج معدوم است از عدم بوجود و تکون انقالب و تغيير شىء است از آنچه
گرد   - تدوين)  ۲؛ ( ۲۵۷است بسوى فعليت (التکون هو  من معدوم ال من موجود) 

آوردن ، فراهم آوردن چيزى (مانند شعر ، نثر و  غيره) . تأليف کردن. جمع. تدوينات 
۲۵۸. 

"و أيدتني على االستقامة على أمرك بعد ما تزعزع منه أعظم القوى بين المالٔ  َتَسْعَسعَ  
أرکان الوجود في عوالم االبداع و االختراع"  َتَسْعَسعَ و   ارتعد الفرائصاالنشاء . و 

. و يقال تسْعَسَع الجسُم .) ۱) : (٣٢(ص   َکِبَر حتى َهِرَم  و ولى  
  ٧١ص 

 إلى َبِلَى و َتغيرَ : تسعسَع ُعْمُرُه و تسعسَع الشهُر . و و الشىُء: قارب االنتهاء. ُيقال
َتَسْعَسَع الرجل ٕاذا َکِبَر و َهِرَم و اضَطَرَب و ٕاَسن ، و ال يکون التَسْعُع ) ۲؛ (۲۵۹ الفسادِ 

َسْعَسَع: از :  ۲۶۱اسرار االٓثار  )  ۳؛ (۲۶۰ٕاْال باْضطراٍب مع الِکَبِر ، و قد َتَسْغَسَع ُعمُره 
لرزد.   : فرائص . زير کتف که وقت خوف ميارتعد الفرائص —سن لرزان و فانى شد  کبر

اين جمله مشابه بياناتى است در آثار بهيّۀ قلم اعلٰى در  قدرت و  هيمنۀ ظهور  اعظم 
که در عالم وجود عمومًا  و  علماى معرض به امر جديد را بخصوص زلزله بارکان آنان 

َاْسُلَك ٰيا ِاٰلَه ٱلُْوُجْوِد َو :  ۲۶۲لوحى است قوله االعلٰى  انداخته است براى نمونه در



ُهْوِد ِبٰراٰياِت   آٰياِتَك َو َاْعٰالِم ُقْدَرِتَك َو   ُسلْٰطاِنَك ِبَاْن َتْجَعَلۭنْى ٰثاِبتًا ٰماِلَك ٱلَْغيِْب َو ٱلْش 
 َاْفَِٔدُة َو  ٱْضَطَرَبْت  ٱْرَتَعَدْت َفٰرأُِص ٱْلُعلَٰماِءٰراِسخًا ٰقأِمًا ُمْسَتۭقيْمًا َعلٰى َاْمِرَك ٱلۭذْى ِبِه 

 ٱلُْفَقٰهاِء َو َزلْت َاْقٰداُم ٱلُْحَکٰماِء". 

) بزرگ گرديدن کار . ۱: ( تُفاَقمَ ). ۱۸۷االمر و تالطم البحر" (ص تُفاَقَم " تُفاَقَم . 
 و دشوار شد(امر).: سخت  ۲۶۴) اسرار االٓثار ۲؛ ( ۲۶۳بزرگ و سخت و قوى شدن کار  

 حرف ث
اهلل   ماهلل  و اهتز من استماع کال"فان الکليم عليه السالم لما شرب مدام محبة .  َثَمل

"يا ربي المتعال و يا ذا الجالل و ثملت . ) ؛ ۱۰۵من سورة الصهباء" (ص  َثَملو  
الجمال ان تنّزل کل برکتك و موهبتك و سابقة رحمتك و سابغة نعمتك على أحبتك 

الذين هم شملتهم لحظات أعين رحمانيتك و جذبتهم نسمات حديقة فردانيتك و  
)  ثمول. طعام  و آب ۱: (ثمل) : ۲۶۵قلوبهم  من اقداح راح محبتك"( ص  ثملت

) لسان العرب ۲؛ (۲۶۵ردن.  بيهوش شدن . مست گرديدن . سعت عيش خورانيدن. خو
: السکر  . َثِمل ، بالکسر ، َيثَْمل َثَمًال ، فهو َثِمل اذا َسِکَر و اَخَذ فيه  والثَمل:  ۲۶۶

ٌة  الّشراُب ؛ و في حديث حمزة و شاِرفْي عليٍّ ، رضي اهلل عنهما: فإذا حمزة َثِمل ُمْحَمر
 ْکر ؛  (عيناه ؛ اث مست شدن ۲۶۷) اسرار االٓثار ۳ِمل : الذي قد أخذ منه الشراُب و الس :

 دوست شدن . راغب شدن ؛ مست شدن.
"و ماء الطهور الثجاج الشجرة المبارکة المقدسة التي أصله ثابت و فرعها في الَثّجاج.

پر  : عربى به معنى۲۶۸): اسرار االٓثار  ۳۸۳السماء و تؤتي أکلها في کل حين"( ص 
 ، سورۀ النبأ و سورۀ نور.۳۰) رجوع کنيد به نافه۲سيالن؛ (
 حرف ج

) : ۱۸"قرائحهم جامدة . و فطنهم خامدة . من فرط الحجبات" (ص  جامد . جامدة
:  افسرده . آنچه که نمو و زندگى ندارد و مانند سنگ و کلوخ. جامده :  ۲۶۹جامد  

 مؤنث جامد.



 — ۲۷۰) : خواهندۀ عطا. ج. جداة ۲۳۵و الضيمران"( ص  الجادي"و  . الجادي
) ضومران . ضوميران. ضميران. ريحان دشتى . نوعى از ريحان . ريحان ۱: (الضيُمران

 . ۲۷۲) ريحان  ۲؛ ( ۲۷۱فارسى . پونه 
؛   ۲۷۳) : ج. َجحفل ۱۸۵"َجحافل و کتائب هاجمة من المالٔ االعلى"( ص  َجحافل
 . ۲۷۴عظيم. مرد بزرگ قدر  لشگر بسيار. لشگر َجحفل
) ريگ هموار نيکو نبات ۱) : (۵۶"و ان فيها الجرعاء . بوادى طوى" (ص . الجرعاء

 . ۲۷۶) َو الَجْرُع َو َالَْجْرَعاِء َرْمُل َال ُينِْبُت َشيْئًا کأنه َيَتَجرُع الَْبْذَر  ۲؛ ( ۲۷۵گذار 
: جمع جياد :  ۹ص »  جيادبأالصائل من الصافنات ال مشابهين و مقيسين «  جياد .

 .۲۷۷: نيک، خوب جيدجمع   - ۲جواد  بمعنى اسب تند رو و زيبا.   
 حرف ح

ار في تشريح المسائل التي حجبت االٔبص الحث البحث و بل مقصده الشريفحث . 
 و البصائر عن مشاهدة البدر 

  ۷۲ص 
:المدقوق  الُحث  )۲؛ ( ۲۷۸) بر انگيختن ، تشويق کردن ۱) : (۶الطالع الباهر  (ص 

 .۲۸۰: بر  انگيختن بر  ، ترحيض (ترغيب)  َحث)  ۳؛  ( ۲۷۹من کّل شىٍء 
 -۱) عربى. ۱) : (۲۴۰" (ص حميم" أعين من الملح االجاج و من ماء  حميم.

آب گرم. جمع. حمائم.  -۳دوست، صديق. ج. اجماء.   -۲خويشاوند، قريب، نزديك. 
 . حميم و غساق. رجوع کنيد به ۱۲۸گرما. عرق. خوى  -۵آب سرد.   -۴

) : عربى. آنچه بين ۲۶۹. "حائل عظيم پيدا شد و حاجز شديد نمودار" (ص  حاجز
پرده اى که ميان اعضاى سينه و شکم حايل است   -۲دو چيز قرار گيرد؛ حايل، مانع. 

۲۸۲ . 
حماة.  ) :۲۸۷حماك" (ص حماة "اجعلهم هداة بريتك و ثقاة حديثك و  حماة. حما.

: حماء حما؛   ۲۸۳) عربى. ج. حامى. پشتيبانان، نگهدارندگان،  نگهبانان ۱( ماتح
 .۲۸۴. دفاع کردن از کسى 



. الِحجٰى  : عربى عقل و فطانت. أولي ۲۸۵) : اسرار االٓثار  ۳۴(ص  الحجى أولي
 است: قلوب االهل الِحجٰى.  خردمندان. در تفسير سورۀ والّشمس

 حرف خ
) :  خاموش ، ساکت آرميده . بى حرکت ، بى ۱۸"فطنهم خامدة" ( ص  خامدة.
 .۲۸۶جنبش 
"مرة يتجلى على هيئة  الشمس ساطعة الفجر المعة الشرق فائضة النور العذار . خالعة

)َخلع. بر کندن جامه را ۱) : (۲۴۲(ص  هاتکة االستارالعذار  خالعة واضحة الظهور.
: و خَلَع النعَل  ۲۸۸؛ َخلع:  َخَلَع الشيء َيخَلُعه َخلْعًا  و اخَتَلعه: لسان العرب ۲۸۷از تن 

بنظر ميرسد که اشاره به قصيدۀ  ۲۸۹: رخساره، چهره الِعذار —و الثوَب و الرِّداَء َيْخَلُعه 
عّز ورقائيه است قوله تعالى: ساقى از غيب بقا برقع بر افکن از عذار. تا بنوشم خمر 

 . ۲۹۰از جمال کردگار  باقى 
خاتون با  -۳کنيزك بچه.  -۲دختر نا رسيده.  -۱:  عربى . ۴الفريدة النورآء. ص  خريدة

 .  ۲۹۱شرم و حيا 
 .۲۹۲) : زيان رسيده. زيانکار  ۵" (ص خاسرة"قطرة  خاسرة.

 حرف دال
جمع ِحْقْد:  ُحقود) ۱؛ ( ۲۹۳) خرس. ج. ادباب ۱) : (۱۷۸الحقود" (ص الُدْب "

 .۲۹۴ه ، پر کينه کين
لمن يسمع النجوى ان يؤيدك بالهام الداجي " و انى الناجى في جنح الليل  الداجي.

 .۲۹۵: تاريك (شب) داج) : ۱۸۷من شديد القوى" (ص 
 حرف ر
) ۱) : (۲۴" (ص الَرحيب"عوالم الجسمانية فى هذا الفضاء االعظم االوسع  رحيب.

 .۲۹۶فراخ، گشاده 



" و جعل االجسام هذه  االفالك الروحانية لطيَف لينة سيالة مائعة مواجة  . رجراجة
) و نيز "الدوائر العظيمة واقعة ضمن أجسام لطيفة مائعة رائقة سيالة ۱۴رجرارة"(ص

 : عربى مضطرب و لرزان.  ۲۹۷: اسرار االٓثار  َرْجَرج) : ۲۵" (ص  رجراجةمواجة 
: عربى. کهنه،  َرْث ) : ۱۱۷" (ص االثيث او تنبت عرقهالرثيث  "تجدد قميصهارثيث. 

 .۲۹۸پوسيده فرسوده. ج رثاث 
) تير انداختن. طعنه زدن (بگفتار). ۱) : (۱۶۶النبال" (ص َرشق  " تحت رشق النبال. 

: تير ساز، تير فروش. تير دار،صاحب نبال؛   ۲۹۹تير اندازى. آواز کلك، بانگ قلم  -۳
 .۳۰۰تير  

 .۳۰۱) :  نرم آواز  ۲۷۳" (ص رخيم"نسيم  َرخيم .
) :  َرواء . آب سيراب  کننده . ماء رواء . الرواء من الماء ، ۳۹۷کل عليل" (ص  َرواء"

 آب خوشگوارى که در آن براى
  ۷۳ص 

 .  ۳۰۲. منظر  . ديدار . چهره . روى . سيما  ُرواء -واردان سيرابى باشد
 حرف ز
حوصلة قطرة  زاخرةکيف تتسع بحورا  هيهات هيهات" .» زاخرة بحورا« زاخرة.

 ؛  ۳۰۳پر آب و مواج، درياى زخار   -۲) :  زاَخَر  َزخار. ُپر و لبريز. ۵خاسرة" (ص 
 ۳۰۴چه دور است. فارسيان در مقام تحسر و تأسف استعمال نمايند   هيهات هيهات.

 اَت ِلَما ُتوَعُدوَن).:(َهيَْهاَت َهيْهَ  ۲۳/  ۳۶سوره مؤمنون آيه  ۳۰. ونيز رجوع کنيد به نافه 
: الزرقاُء  ۳۰۵)  بعضى از معانى در لسان العرب ۱)  (۳۹۹(ص » ورقة زرقاء«  زرقاء.

)  گربه ۳؛ ( ۳۰۶)  الزرُق. جمع زراريُق الحديد النظر ۲الَخمُر. و ماُء اْزَرُق: صاٍف ؛ (
ى و به سبزچشم ، مؤنث ازرق بمعنى کبودى چشم . جمع (ُزرَق)  . هر زنى که چشم ا

و کبودى باشد. || مى.  مى و شراب. ||  لقب آسمان ، يقال ما تحت الزرقاء خير منه. 
ديد . نام زنى خاص از عرب که به زنى بود از قبيلۀ جديس که در سه روز راه مى −

رب ديد. زنى  عتيزى بصر ضرب الَمَثل است. گويند زرقاء از يک روزه راه سوار را مى



ود. و بسيار تيز بين ب زرقاء اليمامةدر عهد جاهليت. وى مشهور به از قبيلۀ  جديس 
؛ بنظر ميرسد که  معنى اخير،   ۳۰۷» ابصر من زرقاء«چنانکه در عرب مثلى است : 

عن  و اما  ما سئلت« قريب به مقصود از زرقاء در متن لوح است که متن آن اينست: 
الجنة االسماء انها لهي الهيکل المرقوم بالخط االبهى أثر القلم االٔعلٰى النقطة االولٰى 

 ».ء اروحى له الفداء على ورقة زرقاء . و  في الهيکل اشتقاق شتى من کلمة البه
) لوح مشهور قناع خطاب به حاجى محّمد ۱( قلم اعلىٰ  زرقاء در آيات و الواح نزولى

کريم خان کرمانى عدّو لدود امر حضرت نقطه اولى در مجموعۀ الواح مبارکه چاپ 
. در اين لوح مبارك ، اشاره به کتب ادباء و  فصحاى در زبان عرب ۶۷مصر صفحه 

کما «  ندااستناد فرموده» زرقاء يمامه«اند ، که براى تيز چشمى و حّدت بصر  فرموده
) و نيز در  ساير الواح نزولى از قبيل لوح ۲». (ُيْضَرُب بزرقاء اليمامة فى حدة البصر

 حضرت ورقاء شهيد استعمال گرديده است.
: مقدار . يقال  ِزهاق –ُزهاق ) : ۶۶"أخبر اهلل بزهاق کلمة الفرس و غلبها" (ص  زهاق.

 . ۳۰۸يعنى بقدر صد دانه  : بقدر . يقال:هم زهاء مأة،  ُزهاءْ انهم زهاق مأة ؛ 
 حرف س

: نام قديم ناصرۀ بيت ساعير) : ۲۱۵البقا"(ص ساعير " ) ؛۱۰۲"(ص  ساعير "جبل
المقدس. در تورات اسم جبال فلسطين است و آن در فاران در حدود روم است. و 

 .۳۰۹قريه ايست در ناصره بين طبريه و عکا. جزء دهم از سفر پنجم تورات 
) ؛ "ارتشفت ۲۳۹من تسنيم"  (ص  السائغة" االعين الصافيةالعذب  . سائغًا. السائغة
  ۳۱۰) گوارا. خوش آينده. عذب ۱: ( سائغ) :  ۴مبانيها" (ص  حياضشرابًا من سائغًا 
 :  عربى. گوارا.  ۳۱۱) اسرار االٓثار  ۲؛ (

)  ۱) : (۱۱۷و الحذق الشديد" ( ص  الرأي السديد" و ان کنت ايدك اهلل في  سديد.
) الشىُء َسد )  (۲: استوار و راست ، راست و درست و محکم و استوار ( ۳۱۲ يدسد
: َسَدادًا ، و َسدودًا : استقام ، و سد فالٌن : أصاب فى قوِله و فعله : استقام و  ۳۱۳

َدادٌ ٕاَصاَب ، فهو َسِديٌد؛  الَصواُب من القول و الفعل. −: االستقامُة والقْصُد. و  الس 



 رديف راء. ۴) : رجوع کنيد به بعد. م. ج۲۳۹" (ص المرفود الرفد"سماء 
سواطير و . "هجموا عليهم بسيوف و سهام و رماح و سنان و سواطير و ظبات 

: افزار آهنى پهن و دسته دار شبيه بکارد که قصابان ساطور ) ۱) : (۱۷۹"(ص ظبات
 :  ُظبات) ۲؛ ( ۳۱۴ساطور   .جمع سواطيربا آن استخوانرا ميشکنند . 

جمع ُظبّة. دم شمشير يا طرف تيزى آن يا دم سنان و مانند آن.جمع ، َاظبو ُظبات و 
 .  ۳۱۵ُظبون و ِظبون وُظبّى 

  ۷۴ص 
 حرف ش

" ( الشجن) ؛ "و صعدت الزفرات و ازداد ۱۷۸"(ص َشَجن."ان القلب لفي  َشَجن
 .۳۱۶) : غم. هم. اندوه. حزن.ج. شجون و اشجان  ۲۰۲ص 
) : تيزى بوى. ج. ۲۰۱-۲۰۰؛ "و تحيى بنفحة مسکية روحانية الشذا" (ص  الَشذا
 . رجوع کنيد به نافۀ هفتم.۳۱۷شذاة 

خار. ج.  -۲)  ۱) : (۲۱۶" (ص مهان و الَشوك "و على رأسه تاج من  مهان. و الَشوك 
 انُمه: عربى. خار درخت. ؛   ۳۱۸: اسرار االٓثار  َشوك) ۲؛ ( ۳۱۸اشواك. هر چيز سر تيز  

 خوار ، ذليل. -۲اهانت. خوار شده.   - ۱:  ۳۱۹
 حرف ص

صافن ) : ۹(ص » بأالصائل من الصافنات الجياد مشابهين و مقيسين «   صافنات . 
، نعت فاعلى از صفون ، [ُص] اسب که بر سر  که سه پاى ايستاده و سر . صافنة . 

، سورۀ ص آيۀ  ۳۰ه نافه . رجوع کنيد ب  ۳۲۰سم چهارم را بر زمين گذارد. اسب تيز رو 
۳۱. 

: ج.  ۳۲۱) : صرح ۱۹۱المجد االٔعلٰى" (ص  صروح"و الراية المرتفعة علىصروح. 
 صروح.کوشك، قصر بلند، کاخ. فلك.

) : َصدح. بانگ ۲۷۳االطيار " (ص  صدحت"و تفتحت شقائق الحقائق و  صدحت .
 .۳۲۲کردن مرد و خروس و جز آن. بانگ فاخته 



و الجلى الرحمانى و الروح الرباني في العالم الوجداني عبارة    "الفيض االلهي صيب.
المنهمر  و السيل المنحدر من سحاب  الصوبالنازل و  الصيب عن غيث الهاطل و

ابر باران ؛ "او کِصيب من السماء"   -) : َصيب :  باران پياپى. باران ۲۳۹الجود" (ص 
يُب .  ۴۶۴.  ۱۹سوره بقره آيۀ  ْوب . و   الص المطَر . و فى التنزيل   -: الّسَحاُب ذو الص

ٰماِء [بقره آيه  ٍب ِمَن السو َکِصي۴۶۳]) ۱۹العزيز : (ا. 
" عندليب هزار آواز  اگر ساز نغمه ننمايد صعوۀ الل است و بلبل گلزار معانى َصْعَوه. 

هر پرندۀ کوچك  ) : عربى.۴۷۵اگر ترانه نسازد عصفور ابکم بى پر و بال است"  (ص 
 .۳۲۳گنجشک  -۲و خوانندۀ باندازۀ يك گنجشک را گويند. 

 حرف ض
 .۳۲۴) : عربى. مؤنث ضافى، تمام، کامل ۱۸۷شروح ضافية" (ص " . ضافَية 

). َضمد. بستن ضماد را بر جراحت. دارو بر جراحت ۳۹۵( ص َضمد جريح الفؤاد 
هم جراحت. دارو که بر حراحت مرهم. مرِضماد. ؛  ۳۲۵بستن. داروى بر جراحت کردن  

 .۳۲۶نهند 
 حرف ط

. فرمان بردن ، اطاعت  طوع) : ۳۹۵(ص  . "طوعى. "االسالم الطوعى االختيارى
 .۳۲۷کردن. فرمانبردارى ، اطاعت. بميل و ارادۀ خويش 

على التراب"  طريحًا) ؛ "وجوههم ۳۹۵)؛( ص ۱۷۰الفراش"(ص  طريح" طريح.
 .۳). رجوع کنيد به بعد.ج۱۸۰(ص 

 حرف ظ
) : ضرر. گزند رسانيدن. بيچارگى ۲۹۵"( ص ضير"ادفع عنهم بقوة جبروتك کل  َضير .
۳۲۸. 

َظالم "نجني يا الهي من هذه الحالة  التي کل دقيقة منها سم هالك و  . َظالم
پر ستم،  –۲شب.تاريکى. تاريکى اول شب.  تاريك شدن  - ۱) : ۲۰۸هالك"(ص 

 .۳۲۹بسيار ستم؛ ِظالم. ج. ُظلمت، تاريکيها؛ ُظالم. جمع ُظلم، ستمها 



  ۷۵ص 
"تاهلل الحق ان القلب لفي شجن . و أن الجسد  َعقوره . ذئاب ضاريه. کالب عقوره .

 يلفي محن. و ان االحشاء لفي زفرات. و ان االعين لفي عبرات. و ان االفئده لف
  - ۱) . ۱۷۸" (ص ذئاب ضارية و کالب عقورةحسرات من ظلم أورث الظالم من 

(الُعُقور)  – ۲.  ۳۳۰روح است و بس عقور ، گزندۀ ذى -سگ گزنده . حيوانى که بگزد 
 .۳۳۱: مبالغة عاقر . يقال: کلُْب َعُقوٌر. (جمع) ُعُقٌر  

 حرف غ
مؤنث غّض : تر و تازه. شکوفه. نازك. خّرمى و  غضة) : ۱۰۸" (ص غضة الغياض"

: بمعنى بيشه و درختان انبوه . َغياض . بيشه بان. نگهبان بيشه. ِغياض − ۳۳۲خندانى  
 .۳۳۳صيغۀ مبالغه است از اسم جامد غيضه بمعنى بيشه 

 ۴سوزش دوستى.  - ۳سوزش درون.   - ۲تشنگى ، عطش.  - ۱) : ۳۹۷(ص  غليل.
 . ۳۳۴: [ = غلوله = گلوله] گلولۀ کمان گروهه   ليلغُ  -گرمى اندوه  -

) مرغزار بسيار درهم درخت، جمع ۱: (َغلْباء) : ۱۷۰(ص  "الغلباء"الحديقة .  الغلباء
) اسرار ۲؛ ( ۳۳۵،ُغلب . موضعى که درختانش بيکديگر پيوسته و درهم يا انبوه باشند 

 :  عربى. باغ پر اشجار. ۳۳۶االٓثار  
آزمندى ،  -۲شيفتگى ، عشق.  -۱َغرام . ) : ۴۰۷(ص  ات َغراميه.غراميه . تاليف

 .۳۳۷عذاب  − ۴هالك .  -۳حرص. 
 حرف ف
"انبيا بر آنند که در اصل فطرت تفاوت مسلم و مبرهن  و فضلنا بعضکم على فطرت . 

) ۳۷۷بعض قضيه ئى محتوم و معلوم. البته نفوس بشر در اصل فطرت مختلفند" ( ص 
) آفرينش . سرشت ٢.  (۳۳۸) الجبلة المتهيئة لقبول الدين ١: (لغت در کتب،  فطرت: 

که بچه بر آن آفريده در رحم. از روى سرشت و خلقت. عادتًا ، طبعًا. صفتى که هر 
. در ايقان شريف اشاره  در آثار نزولى  فطرت — ۳۳۹موجود در آغاز خلقتش داراست 

ن خالى بول استعداد دين و نفسهايشابه انسانهائى است که ( بنظر  قاصر نگارنده ) ق



: " حال اين بنده    ۳۴۰از هوى و وهميات است . اينست بيان مبارک قوله جّل بيانه 
رشحى از معانى اينکلماترا ذکر مينمايم تا اصحاب بصيرت و فطرت از معنى ان 
بجميع تلويحات کلمات الهى و أشارات بيانات مظاهر قدسى واقف شوند تا از هيمنۀ 

لمات از بحر اسمآء و صفات ممنوع نشوند. و از مصباح احّديه که محّل تجلّى ک
ذاتست محجوب نگردند" (براى مزيد اطالع مراجعه کنيد به کتاب بديع صفحه 

٢٧٦ .( 
. در مدح و ثناى جمال اقدس ابهٰى اثر "طبع سرشار   فطرت در قصيدۀ فضالى بهائى

حضرت آقا محّمد قائنى ملّقب به نبيل اکبر عالم نحرير و مجتهد شهير" و حّوارى 
 : ۳۴۱گرددحضرت بهاءاهلل جّل جالله ، زيب اين قسمت مى

اضآء بها االکوان فى حين   اَٰال طلعت من غربها شمس فطرة  «
 »فترة
) : ِفْطَنْت: زيرکى، هوشيارى، تيز خاطرى. دانائى. ج ۱۸(ص "فطنهم خامدة" . فطن
 .۳۴۲َفِطْن : زيرك، هوشيار . دانا  –ِفَطْن 

 حرف ق
) ۲۰۲ (ص "الفاجعة القاصفة والقاصمة . "التي أعجزتني  في هذه النازلة القاصمة 

 َقْصم. -۲؛  ۳۴۳يقال: نزلت بهم قاِصَمُة الظهر: المصيبُة الشديَدُة   -۱: قاصمة ) ۱: (
: "َو َکْم َقَصْمٰنا ِمْن َقْرَيٍة ٰکاَنْت ٰظاِلَمًة" (ترجمه ۱۱معنى در قرآن.  در سورۀ االنبياء آيۀ 

الَقْصم. شکستن و هالك کردن  -۳: و بسيار درهم شکستيم از قريۀ که بود ستمکار)  
:  ۳۴۵ قاصفة) ۳: عربى. بال، مصيب، حادثه ناگوار؛ جمع؛ ( ۳۴۴فاجعة )  ۲. (  ۳۴۳

  ريح قاصف.  -قاصف. رعد قاصف. تندر سخت غرنده
  ۷۶ص 

معنى در قرآن. در  −باد سخت شکننده. جمع. قواصف؛ َقصف. به دو نيمه شکسته  
: "َفُيْرِسَل َعَليُْکْم ٰقاِصًقا ِمَن الّۭريِح" (ترجمه: پس فرستد بر   ۶۹سورۀ بنى اسرائيل آيۀ 

 شما درهم شکننده از باد).



: ج.   قُطوف)  ۱) : (۱۹۳" (ص يانعةدانية و اثمار  بقطوف"أشجار بسقت  قُطوف.
 .۳۴۷: ميوۀ رسيده. مقابل نارس ياِنعة) ۲؛ ( ۳۴۶ُقطف. خراشها 
چراغدان، شمعدان (مخصوصا که از سقف  ۲-چراغ  -۱) : ۱۷(ص  قنديل . قناديل

 . القشور. ۳۴۸. سياهى شب  شب –دو سر آسمان   –. آفتاب و ماه چرخ –آويزند) 
 . ۳۴۹: ج. قشر؛ پوستها ۵۳" ص القشور "اللب و

ها و الخزاما کلها المعاني الکلية االلهية التي ل القيصومو الرند و  الشيح"و الَقيصوم .
) نوع من نبات االْٔرُطماسيا، من الفصيلة المرکبة، قريب من ۱) : (۲۳۵سريان" (ص 

يح، کثير  فى البادية. و يقال: "فال يَح َو الَقيُصَم" . لمن خنوع الشِّ صلت ًن َيْمَضُع الشِّ
يُح) : َنبٌْت ُسْهِلٌى من الفصيلة المرکبة ، رائحته طيّبة ۱. (شيح) ۲؛ ( ۳۵۰بَدويُته  )  (الشِّ

) درمن. (گياه).  مشك ۲. ( ۳۵۱قوية ، و هو کثير االنواع ترعاه الماشية. (ج) ِشيحان 
 .۳۵۲چوپان 

 . ۳۵۳. خسته و ريش َقريح) : ۳۹۵( ص  .االحشاء"َقريح "
 حرف کاف (ک)

 -۱. َکبل)  ۱) : (۱۷۹" (ص الکبول"و أالغالل في االٔعناق و  في أرجلهم الکبول.
بند  -۲قيد و گفته اند بزرگترين قيد. قيد و بند. بند ستبر و بزرگ. پوستين بسيار پشم. 

:  ۳۵۵: اسرار االٓثار  ْبلکَ ) ۲؛ ( ۳۵۴پوستين کوتاه  -۳کردن. حبس کردن در زندان. 
 . جمع.کبولعربى. قيد و بند. . 

) طبيعت. چرخ فلك، سپهر ، آسمان؛ جمع کون : هستيها، ۱) : (۱۰۶(ص  َکيان
) ۲؛ (۳۵۶وجودها؛ روح و نفس و جسد، آب و روغن و زمين، زيبق و کبريت و ملح

اين کلمه سريانى ِکيان: طبيعت و گويا  –۳نقطه پرگار را گويند،   -۱ستاره و کوکب، 
 :  فارسى. جمع کى بمعنى پادشاه بزرگ. ۳۵۸) اسرار االٓثار ۳؛ ( ۳۵۷است. جوهر

 حرف الم (ل)
مغز   -۲) برگزيده و خالص از هر چيز  ،۱: (لُّب ) : ۵۳و القشور" . (ص اللب " اللب .

عقلى که منور بنور قدسى و صافى  -۴دل، قلب، عقل. ج. الباب.  -۳چيزى، هسته. 



ور اوهام و تجليات ظلمانيه  نفسانيه. و اگر عقل را لب خوانند سزاوار است براى از فت
ر قدسى مادۀ نو -آنکه پوست قشر تن است و سينه قشر دل است و دل قشر عقل است

يابد با عقل انسانى و صاف ميشود از فتور مذکور و ادراك ميکند صاحب که تأييد مى
ك قلب و روح متعلق بکون و مصونست از فهم  آن علومى را که متعالى است از ادرا

که محجوب است بعلم رسمى، و اين تاييد الهى از حسن سابقۀ ازلى است که 
: خرد. تند و تيز.  ۳۶۰) اسرار االٓثار ۲؛ ( ۳۵۹مقتضى خير خاتمت و حسن عاقبت است 

 .اَلبابجمع. 
 .۵/ ۵۴ ام.سوره مائده آيه) : رجوع کنيد به نافه سى۱۰۳" (ص لومة الئم"

 حرف م
 .۳۶۱)  ۳/ ۱۴) : جاى باز گشت. (سوره آل عمران آيه ۲۶۶" (ص مآب "حسن مآب.

) ۱) : (۳۵" (ص الحمى حولالمتدندن   "يا أيها السائل الحمى حولالمتدندن "
سخن آهسته و زير  -۳صداى مگس و زنبور.  -۲با خود سخن نرم گفتن.  -۱دندنة: 

) َدنَدَنة . بانگ کردن مگس. سخن گفتن به آواز خفى ۲؛ ( ۳۶۲لبى که فهميده نشود 
که بفهم نيايد. سخن گفتن چنانکه شنوند و در نيابند. آهسته سخن کردن زير لب باشد. 

 ۳۶۴) َدنَْدَن الرجُل: تکلَم بصوت خفىِّ  ُيسَمُع و ال ُيفهم ۳؛ (۳۶۳سخن آهسته زير لبى 
  هر نگاه داشته  -۲نگاه داشتن . (بکسر حا)، حمايت .  - ۱) ۱: ( الَحمٰى. الِحمىٰ  —

  ۷۷ص 
بمعنى ُقرق و  - ۱:  ۳۶۶) اسرار االٓثار  ۲؛ (  ۳۶۵سخت گرم شدن  – ۴قرق  -۳شده 

) بنظر ميرسد که قريب و نزديك بهمان معنى ۳حفظ و حمايت کرد؛ ( ۲ –منعگاه 
صان  لمن است که در الواح مبارکۀ وصايا عز صدور يافته است قوله االحلى:"حمدًا

 هيکل امره بدرع الميثاق عن سهام شبهات و َحمى ِحمى شريعة السمحاء". 
) : ُمزن: ۱۰۸(ص  الهامي المنجسم المنهمر من السماء" الُمزن"طهر هم بماء  الُمزن.

 . ۳۶۸ابر. ابر سپيد  ابر ُپر  آب و باران  )۲؛ ( ۳۶۷) ابر پر آب. باران۱(



) : شيار کرده شده و کاشته ۴۳۴الى کافة الديار" (ص  المثار ارتفع الغبار "و . الُمثارِ 
انتقام .از اثارت غبار و تزاحم امطار ، متسوقه و  اثارة ..   ۳۶۹شده. رجوع به اثاَرة شود 

 . ۳۷۰اهل معامالت متأذى ميشدند (ترجمۀ يمينى) 
سان ) : نيکى کننده ، اح۳۹۴" (ص ُمحسن"بلى من أسلم وجهه هلل و هو  ُمحسن . 

 . ۳۷۱تحسين شده  – ۲زينت داده.  نيکو ساخته،  – ۱. ُمَحّسنکننده. 
) خالص ۱) : (۱۷۵عباده المقبلين" (ص  يمحص"بل لمحبوبك  محص ، َيْمَحُص 

َص ) الشئ : محصه. يقال : ۲؛ ( ۳۷۲کردن زر بگداز. پاك کردن زر و جز آن   َمح)  (
هَب بالنار   ص الذو الَمْحُص : ُخلوُص الشيء  . و  ۳۷۴ ) لسان العرب۳؛ ( ۳۷۳کح :

َصه : َخلَصه  اهلُل  –َمَحَص الشيَء َيْمَحُصه َمْحصًا و َمح و في التنزيل :  َو ِلُيَمِحص
َص اهلل ۱۳۵الۭذيَن ٰاَمُنوا  َو َيْمَحَق اْلٰکاِفرۭيَن [سورۀ آل عمران آيه  و فيه : و لُيَمح ،[

.  و الَمحُص في اللغة: التخليُص. و في حديث علّي : و  الذين آمنوا ؛ اي ُيَخلِّصهم
َذَکَر الفتنًة فقال : ُيْمَحُص الناُس فها کما ُيْمَحُص ذهُب المعدن اي ُيَخلِّصون بعُضهم 

 من بعض کما ُيَخلِّص ذهُب المعدن من التراب.
زان. ) : ُمضَطِرم: آتش فرو۲۱۵في الشجر المبارکة" (ص  مضطرمة"النار  . مضطرمة

"الن الحقيقة الجامعة الکونية مثلها  الُمراهقه ..  ۳۷۵آتش افروخته شده و شعله دار  
عند ربك کمثل الحقيقة الجامعة االنسانية . فانها في مراتبها االولية  من الطفولية و 

 . ۳۷۶) : نزديك رسيدن کودك به بلوع. تأنيث ُمراهق ۲۱" (ص الُمراهقهالصباوة  و 
) : ( تأنيث ۱۰۶من اسرار االسماء  و الصفات" (ص  ممتلئةلممکنات "و ا . ممتلئة

 .  ۳۷۷ممتلي ) ُپر شده. ُپر. آکنده  

"حينئذ تمتد مائدة السماء و تنزل الرحمة على الکبراء و الصغراء و  . مؤِنَقة ُمَتَدفِّق .
 فِّقةُمَتدَ تنکشف جنة االبهى بأحسن جلوة نورانية ساطعة االرجاء المعة االنحاء 

آب ريزان. آب پاشيده  ُمَتَدفِّق .) : ۱۰۸الرياض غضة الغياض" (ص  مؤنقةالحياض 
 .۳۷۸: خوش آيند و دل انگيز. زيبا و پسنديده  مؤِنَقة  -شده و افشان 



جمع َمنَهل  َمناِهل.) : ۱۸۳الهنا" (ص َمناِهل "سبحان من أورد الموقنين على  . َمناِهل
 . ۳۷۹ها سر چشمهکه بمعنى چشمه باشد. 

. ۳) . رجوع کنيد به بعد مکاتيب ج ۲۴۵"متاججًا بنار محبتك" (ص  متأججا .
 متأججين.

 -: افروختن آتشَسعر) : ۲۸۶نار محبة اصفيائك" (ص مستعرًا بلظي . "مستعرًا بلظي 
افروخت آتش را. َسَعر الَحرب. گرم کرد جنگ  اَْسَعَر .) َسَعرَ ؛ ( ۳۸۰گرمى آتش  ُسعر.

جنگى که بين مردم در گير شده باشد. در گير جنگ ُمسَتِعر. ؛  ۳۸۱را و بر انگيخت 
۳۸۲. 

"الهي الهي ان أحبائك االصفياء و أوليائك االتقياء مشتتني الشمل في  البالد  مرصاد.
و مفرقي الجمع بين العباد يضطهدهم أهل الجفاء و يفّرط فيهم أهل الضغينة و 

 ) : ۳۰۰(ص …"  بالمرصادالبغضاء لم يزل يا الهي  يکمنون لهم 
) جائى که در ۲؛ ( ۳۸۳د راهى که در او نگهبان باش –)  طريق. راه فراخ ۱مرصاد: (

 .۳۸۴رصدخانه. جمع مراصد ، مراصيد  آن کمين کنند؛ کمينگاه. 
  ۷۸ص 

 ".ِان َربَك لَِباْلِمْرٰصادِ : "۱۴. سوره فجر آيۀ ۳۰رجوع کنيد به نافه 
: مرغى باشد سياه فام و بيشتر در آب ماغ) : ۴۵۱" (ص ميغ و  ماغ"وصف  ماغ . ميغ

 .۳۸۶: ابر و سحاب ميغ.  ۳۸۵باشد و آن سياه مى نشيند. نوعى مرغابى است
) : ۳۹۴"(ص … من السحاب المدرار  ُمنَحِدر و ماء ُمنَهِمر"کسيل  . ُمنَهِمر  ُمنَحِدر .
بناى ويران  –: آب ريزان ُمنَهِمر؛  ۳۸۷: از باال به نشيب در آمده و سرازير شونده ُمنَحِدر

 .۳۰. رجوع کنيد به نافه  ۳۸۸شده. شاخه و برگ فرو ريخته 
) : نعت مفعولى از رکم.  رجوع به رکم شود. ۲۴۲" (ص  مرکومٌ سحاٌب " َمرکوم .

 برهم نشانده و فراهم آمده . متراکم



برهم  َرکم . – ۳۰؛ رجوع کنيد به نافۀ  ۳۸۹: ابر متراکم و برهم نشسته  سحاب مرکوم، 
چيز  ابر برهم نشسته و هر َرَکم.ه گردد. نشاندن و فراهم آوردن چيزى را بر چيزى تا تود

 .۳۹۰مانند آن 
) : ۲۳۹" (ص شناتك االحتجاج مع معامع "سيوفك الشاهرة الالمعة فيمعامع. 

ة. جمع شانىء. دشمن دارندگان و اين شنا؛  ۳۹۱جنگها و کارهاى سترگ و بزرگ
. بغض کننده و برخى شانىء. ۳۹۲جمع تکسير شانىء است که مهموز الالم است 

 .۳۹۳گويند بغض آميخته بدشمنى و کج خلقى باشد 
" االحسان الحقيقي ان تکون آية رحمة ربك الکبرى شفاء کل عليل و رواء کل  مقِتر

مرد   ُمقِتر .) : ۳۹۷" (ص مرجع کل ُمْقَترغليل و مالذ کل رفيع و ملجأ کل مضطر و 
 معانى: قتر و اقتار.. رجوع کنيد به ۳۹۴فقير و درويش و تنگدست 

" ؛ "انحدرت سيول  و العطاء الموفور المنح الرحمانيّة " ؛ "المنحة الکبرى " َمنح.
الجود و تجّدد قميص کّل موجود و تزينّت البطحاء بظهور خير الورى، المؤيّد بشديد 
القوى اعترض اليهود و النصارى باّن سلسلة النبّوة مسلسلة کعقود الجمان أو قالئد 

يان فى ذّرية اسحق و تلك برکة ممنوحة مخصوصة لتلك الذّرية الطاهرة و الساللة العق
الباهرة بنصوص من التوراة و ال خالف و ال شقاق و هذه الذّرية تالٔالٔت بانوار التوحيد 

لك االصالب من ت المنحة الکبرىکالکواکب الدّرية فکيف انتقلت النبّوه العظمى و 
؛ "أيا أولياء الرحمن رطبوا ألسنتکم )۷د مناف"(ص الطاهرة الزکيّة الى صلب عب

بشکره و ثنائه بما أيّدکم بأمر يهتف بذکره المالٔ أالعلى و نادى به مبّشر الفالح فى 
المنحة بشرى لکم من هذه  من هذه الموهبة العظمىالزبر و االلواح طوبى لکم 

ره و مواقع جعلکم اهلل مشاعل ذک هى فيض اهلل الطافح و نور اهلل الالئحالّتى  الکبرى
؛ " أى ال تحرم نفسک عن المواهب )۱۴۲أسراره و مشارق أنواره و مطالع آثاره" (ص

و العطاء الموفور و الجزاء المشکور بسبب اتّباع الشهوات  المنح الرحمانيّةااللهيّه و 
اتّباع الشهوات  عن النفسانيّة و اللذائذ الجسمانيّة و االحالم الشيطانيّة  فاالنزال کناية

، ۱۷۴، ۱۴۶، ۱۱۷،  ۱۱۶، ۱۰۵صص  ) (۳۹۸و ارتکاب الخطيئات " (ص



در نمونه  — ۳۹۵. عطا و دهش ِمنَحت −دادن و عطا کردن . )۳۹۹، ۲۰۵، ۱۸۸
در  مواردى که عطيّۀ الهيّه به عالم انسانى عطا » المنحة. المنح«هاى فوق لفظ فوق 

ل در حقانيت ظهور حضرت رسول اکرم ص شده استعمال گرديده است : در لوح او
؛ و در نمونه دوم امر مبارك در  بيان شکر احبّاى الهى به ظهور جمال اقدس ابهٰى که 

ر ، و د»هى فيض اهلل الطافح و نور اهلل الالئح… من هذه الموهبة العظمى «آنرا 
ا سئلت مو اما «نمونه سوم، در جواب سائلى صادر و تبيين آيات الهى گرديده است: 

من اللؤلؤ المصون فى کلم المکنون مخاطبًا الى همج رعاع (اياك ال تحرم نفسك 
 ، تحقيق در متون اين لوح مبارك مستلزم مجاهدتى فوق» ملکا ال يزال بسبب االنزال)

تصور است و مقصود از اين چند نمونه انحصارًا براى استعمال لفظ بسيار مهم 
 مبارك بوضوح مستفاد ميگردد. ميباشد و از متن بيان» المنحة«

. هر چيزى موضوع ) : اصطالح  منطقى و فلسفى: ۳۷۵-۳۷۴(ص  موضوع . محمول
نداشته باشد موضوع گويند در مقابل محل که قوامش  که در وجود نياز بحالى و عرضى

 . جزء اول قضيۀ حمليه را موضوع و جزء  محمولبحال است.  
  ۷۹ص 

 حيوان حمل بر انسان شده» انسان حيوانست«در مثال  دوم را محمول مينامند چنانکه
 .۳۹۶و محمول است 

 حرف ن
اعدة على طلعتك الباهرة المتصعن النعت و الثناء نحيب البکاءيمنعني"و  َنحيب.

 . َنحب) : سخت گريستن و آواز برداشتن در گريه. ۲۱۲الى ملکوتك  االٔبهى" (ص 
بگريه  . نحيبحاجت. سختى.  سخت گريستن. اشد البکاء. آواز برداشتن در گريه. 

 .۳۹۸) : النذر . و أشد البکاء النْحُب ) (۲؛ ( ۳۹۷صدا بلند کردن 
لخفى" (ص السر و اتواصلت نصال الطعن في و نبال االشقياء"قلبي   . نصال نبال . 
 –انستن و آمادگى جهت کارى. جمع نبيل و نبل. د نبالة . آگاهى و َنبال .) : ۲۱۲

ْهر: حوادثه ۲؛ ( ۳۹۹تيردار  هام. (ج) ِنَباٌل، و أنَْباٍل. و يَقال : أصابه َنبُْل الد الس (بُلالن) (



پيکانها. جمع نصل است. آهن تير و  سنان و شمشير و کارد مادام که   نصال . ؛ ۴۰۰
ل. نصول.  . تيغ بى قبضه. تير. جمع: انصل. نصااى نداشته باشد. پيکاندسته مقبض و 

 )  ۲؛ (۴۰۱ در نشستن پيکان را در چيزى
کِّن. (ج) ِنَصٌل ، و انُْصٌل ، و  ُنُصوٌل  هم و السِّ مح و السْصٌل: حديدة الر۴۰۲الن. 

زمين بلند  َنجد .) : ۲۳۸"نجدة جيوشك من أفواج  مالئکة  ملکوتك" (ص  نجدة .
مرتفع باشد از زمين .  زمينى بر باال. چيرگى. غلبه .  دلير در گذرندۀ  . آنچه مشرف و

؛ ۴۰۳امور که ديگران در آن عاجز باشند. سريع الجابۀ در آنچه که بدان خوانده شود 
َدًة َنجْ  –(َنُجَد) . َنُجُد  –أالمُر: َوَضح و استبان  –ُنجوًدا: ارتفع . و  –)  (َنَجَد) الشىُء ۲(

 .۴۰۴(النْجَدُة) : الشجاعة  –ُجَع ، و نجاَد : شَ 
پيش سينه و جاى  َنحر .) : ۴۰۳"الحمد هلل رجع کيدهم في نحرهم" (ص  . نحر

اند محل گردن بند. جاى قالده از سينه. جمع ، نحور. گردن بند. باالى سينه و گفته
در ۲؛ ( ۴۰۵نحائر و نواحر  حٌر : أعلى الص۴۰۶) الن. 

از بيخ بر کندن بنا را . بر  َنسف .) :  ۲۲۷االرياح" (ص  نسف"ينسفونهم  نسف .
کندن. بر کندن بنا و نبات. بر کندن و پراکندن باد خاك را. باد بردادن خرمن . و جز آن 

 –إالناِء . َنْسفًا: امتالٔ و فاض. و  –إالناُء  (َنَسَف)) ۲؛ ( ۴۰۷را. پر و لبريز شدن 
من أصله. يقال نسفت الرِّيح التراَب. يقال َنَس الشىَء: اقتلعه  –الماشى: َاسرع. و 
 .۴۰۸: اشتد هبوبها و حملت التراب و الحَصى  (إَْنَسَفِت ) الرِّيحُ الحب بالِمنَْسف. 

). رجوع کنيد  به بعد در همين فصل در ۱۳۱( ص  النشأة االولى . النشأة االخرى 
 .۳۰و نافه  ۳ذيل مکاتيب ج 

رمنده  َنفور .. : ۴۰۴"  ص  نفورًاد مواهب ربك أهل الغرور اال کبرًا و " و ال يزينُفُورا . 
رديدن. (مصدر) ترسيدن و دور گ نُفور. گريزنده. آنکه از چيزى بهراسد. متنفر . گريزان. 

) (َنَفَر) َنَفِر . َنْفًرا ، و ُنفوًرا: هجر ۲؛ ( ۴۰۹(مصدر)  ترسيدن و دور گرديدن  ِنفار .رميدن. 
. و نيز  ۴۱۰فى االٔرض. و من الشىِء. نفوًرا ، و ِنفاَرا: الناُس ٕالى العُدوِّ   وطنه و ضرب



 ۲۵سوره  -۴۶و  ۴۱آيه  ۱۷رجوع کنيد به مشابه اين کلمات در قرآن کريم سوره هاى 
 .۴۲آيۀ  ۳۵و سوره  ۶۰آيۀ 

 ) :  َنشر . (روز قيامت ، نقل از المنجد) . زنده شدن .۱۲(ص  » .يوم النُشور«نُشور 
اخيز : روز رستروز نُشور   -شور ُنشور : غوغاى قيامت  -زنده کردن . قيامت . رستاخيز  

 .۴۱۱: روز ُنشور . روز قيامت يوم النُشور  -. روز قيامت  
 .۴۱۲) : روش ، طريق . برين قسم ، بهمين ترتيب ۱۶"نمط الشموس" (ص  َنَمط .

 حرف واو
 .۲کنيد به بعد. مکاتيب ج ) . رجوع ۱۶۹" (ص واعية"أذن  واعية . 

 -: گمان بغلط بردن. به غلط تصور کردن َوهم) : ۳۱العلوم" (ص وهميات" وهميات.
ترس. بيم؛ در اصطالح منطق و فلسفه: بر قوۀ وهميه از حواس باطنى اطالق ميشود 

: جمع وهمية. وهمياتو شأن آن ادراك معانى جزئيه متعلق به محسوسات است؛ 
به وهم، قضاياى دروغى است که در آنها بامور غير محسوس مؤنث وهمى. منسوب 

 .۴۱۳حکم ميکند
  ۸۰ص 

ص الجبال و الوهاد" (على التالل وسحاب مرکوم فائضشکل"و مرة تراه على الِوهاد .
: جمع َوْهَدة. زمين  ۴۱۵)  اسرار االٓثار  ۲؛ ( ۴۱۴)  زمينهاى پست و هموار ۱) : (۲۴۲

 پست و گودال.
نصيب  رفد مرفودوارد و از  ورد مورود."بجمال موعود هدايت کنيد و  بر  دورد مورو

) : رجوع کنيد به ۳۴۸بخشيد و در ظل ممدود در آريد و بمقام محمود رسانيد" (ص 
 و نافه دوازدهم. ۴بعد م.ج

طريق ،  – ۳راه ، طريق.  – ۲روى ، چهره ، صورت.  – ۱) : َوْجه. ۳۹۴(ص وجه . 
قصد ، نيت،  – ۶ذات، شخص.  – ۵هت ، جانب ، سوى. ج – ۴روش ، طور . 

 .۴۱۶صحيفه ، صفحه    - ۷آهنگ. 
 حرف هاء



) : ۲۰۳بين اشرار خلقك و طغات عبادك" ( ص ُهيامه . "انتشر انفاس حبّه و  ُهيامه
 .۴۱۷داشتن.دوستدارندگان  : جمع هائم. دوست ُهيام

فيا حسرة لهم في مستقبل من الزمان (آمين) أقول  "و ضلوا في بيداء الهوان هوان .
لکم ان خسرانهم خسران الفريسيين . و هوانهم هوان کهنة البعل في زمن ايليا من 

) ؛ "و رفعت المستضعفين من حضيض الذل و الهوان الى ۱۵۰االسرائيليين" (ص 
 .  ۴۱۸. خوارى و بى عزتى ) : ناتوان. خوار گرديدن۲۳۷أوج العرفان" (ص 

خوار شدن  – ۲: فرود آمدن از باال ، نازل شدن . هبوط) :  ۱۱۸(ص "هاء هبوط" 
۴۱۹. 

 حرف ياء
ُد فى االٔمِر من التَحيِر.  -۱) :۲۴"(صيعمهون "في غفلتهم يعمهون . َردَعَمَه. الَعَمُه الت

هُ  شدن. دو دل شدن در گمراهى و  ُعموه. سرگشته گرديدن و دله -۲؛ ۴۲۰و َجْمُعُه ُعم
. دو دل شدن در گمراهى َعموهة  -۳اى يا در  انتخاب راهى سرگردان شدن در منازعه

و سرگردان شدن در منازعه يا در انتخاب طريقى. گويند که آن مانند عمى و نا بينائى 
 موهةعاست با اين فرق که عمى مطلق نابينائى  است چه در بصر و چه در بصيرت اما 

َعَمًها، و َعَمَهاًنا، و ُعموهًا:  –(َعَمَه  -۴؛ ۴۲۱اختصاص به بصيرت و بينائى معنوى دارد 
 .۴۲۲فى االمر: لم يدر وجه الصواب  -تحير و َترِدَد فى الطريق لم يدر أين يذهب. و 

 ۲مکاتيب جلد 
 حرف الف

) : در لغت بمعنى شريف و مّکرم . بزرگوار. جالء برق ۱۲۳، کشور اثير (ص   اثير
. در لوح مبارك اشاره به کشور ايران است. رجوع کنيد به نافه بيست و  ۴۲۳شمشير  
 نهم.

: افروختن ِاستضرام؛  ۴۲۴) :ِاضرام: فروزانيدن آتش ۲۰۳نار محبتك" (ص اضرم "
 ۴۲۷: افروخته شد آتش و شعله َضِرَمِت النار؛  ۴۲۶: آتش بر اقروختن َتضريم ؛ ۴۲۵آتش 

 و (َضرم) النارَ الشىء : جعَله َيْضِرَرُم او يْضَطرُم.  –اْوَقَدها و اشَعَال. و  :النارُ  ) اْضَرمَ ؛ ( 



 –ر او نحُوُه : َسِمَن و َبَلَغ ان ُيْشَوى بالن اْلُحب  )اْسَتْضَرمَ (  -نحوها: بالَغ فى ٕاُضرامها 
َرامُ ( اُر من الَْحَطِب و َغيِره السريِع االلتهاِب  –) : اشتعال النّار. و الض۴۲۸ما ُتْضَرُم به الن. 

) : از ميان معانى زيادى که در ۲۹۸جبيني  بتراب رحبة فردانيتك"(ص  أمرغ" أمرغ .
)  ( ۱کتب لغت موجود است معانى قريب آن به مفهوم کالم مبارك درج ميگردد. (

  َمَرغًا : َدِنَس . فهو اْمَرُغ ، و هى َمْرغاء . (ج) ُمْرٌغ. و  –َمِرَغ) ِعْرُضه 
  ۸۱ص 

هن. فهو َمِرٌغ ِشْعُره: کان ذا َقبول  – نام  فسال ُلعاُبه من ناحيتى فيه. و  -للد : (مَرَغا)- 
لَبه فيه. (َمرَغُه) فى التَراب: قَ   -(َماَرَغُه) بالتَراب: الزَقُه به  –أکثر الکالَم  فى غير صواب 

أِمُة: و   -الِعْرَض: دنَسُه. و   -و  الس (َغِتَتَمر)–  عاب من فيه. و الَحيواُن: َرشالٌن: ف –الل
فى التَراِب : َتقلب . و يقال: َتمرغ فى الرذائل.  و تمرغ فى النعيم: تقلب   -َتَنزه.  و  

 .۴۲۹فيه 
معالجه   اعشاب و عقاقير"أمراض جسمانى بادويه و خالصۀ  .  اعشاب و عقاقير

 ۴۳۰تر که در اوايل بهار باشد.  ) : گياههاى تر . جمع. ُعشب يعنى گياه ۹۳گردد" (ص 

 : جمع َعقار. اسم جنس ادويه است. َعقاقير ؛

هر گياه گه بدان تداوى کنند. ادويه که از قسم بيخ نباتات است. دواهاى نباتى. 
 :  گياه که بدانَعقارگياهان داروئى. 

يند عقاقير  وهاى گياه که بدان درمان کنند. و گتداوى نمايند. دارو ، و يا گياه و يا ريشه
 .۴۳۱اصل و ريشۀ داروها است 

 حرف باء
 دار . و يوسف مصر الهى"(أى عمۀ حنون) تا وقت باقيست فرصت را غنيمت . َبْخس

 دراهم معدوده  بثمن بخسرا 
) کاستن حق ۲؛ ( ۴۳۲رنج، اندوه  -۲) پژمرده، فراهم آمده. ۱) : (۱۸۰مفروش" (ص 

 . ۴۳۳کسى را . کم و اندك 



"و أنزل من معصرات الحياة ماء ثجاًجا . و أحيي به بلدة طيبة أنبتت باذن ربها  بهيج .
: رجوع کنيد به نافه ۲۵۳"ص  بهيج و اهتزت و ربت و اخضرت و تزينت بکل زوج

۳۰. 
 حرف تاء
)  گوشت ۱(َغبَغب ) :  ۸۵(ص »  في وجه السماء تغبغبو سطع نوره و : «تغبغب

) غبغب خروس: طوق زير ۲ى مردم فربه پديد آيد. (برجسته که بر زير زنخ و زير گلو
 .۴۳۴گلوى خروس. گوشت پارۀ که از زير گلوى خروس آويزان شود

) : ۲۲۴قي" (ص ش تلبيس ابليس "علم نبود غير علم عاشقي مابقى تلبيس ابليس .
رنگ آميختن، نيرنگ ساختن، پنهان کردن حقيقت، پنهان کردن  -۱:  َتلِبيس) ۱(

) اين اصطالح ۲؛ ( ۴۳۵نيرنگ سازى. رنگ، نيرنگ. ج. تلبيسات   -۲مکر خويش. 
عرفانى و اخالقى است و  نمودن چيزى را بخالف واقع به خلق باشد و اين صفت را 

 نمايد و مؤمن را نعمتجز حق تعالى محال باشد و ناپسند که کار را نعمت مؤمن مي
کافر تا وقت اظهار حکم وى باشد و هر کس خصال مذمومه را بپوشاند به صفات 
محموده گويند تلبيس ميکند و نفاق و ريا را تلبيس نخوانند هر چند در اصل تلبيس 

) در قرآن ذکر ابليس در ۲؛ (۴۳۷: کذاب و نمام . شيطان ، اهريمن ابليس ؛ ۴۳۶باشد 
، ۶۱، بنى اسرائيل  ۳۱، الِحْجر  ۱۱، اعراف  ۳۴ل شده است. بقره ُسور مختلف ناز

 .۷۴و صاد  ۹۵، شورى  ۱۱۶، طه  ۵۰کهف 
"بارى در اين ايّام شيطان باسم رحمن  دعوت مينمايد و سامرى مأخذ در آثار نزولى . 

بذکر ازلى ندا ميکند و ابليس  بنهايت تلبيس مشغول گشته.  ففّروا عنه يا مالٔ االٔرض 
 .۴۳۸ّل أنتم بلقاء اهلل ترزقون" لع

 حرف ث
اجًا . ۳۰) : رجوع کنيد به نافه ۲۵۳" (صثجاجا الحياة ماء معصرات"و انزل من  َثج .

 .۱۴/۷۸سورۀ النبأ آيۀ 



) ۱) : (۱۸۰"يوسف مصر الهى را بثمن بخس دراهم معدوده مفروش" (ص  َثَمْن .
) بها، ۲؛ (۴۳۹بها کردن متاع . نرخ. قيمت. هشت يك گرفتن. نيز معنى شده است  

 .۴۴۰ارز، نرخ، قيمت. ج. اثمان. بهاى کم. 
 حرف ج
"ثم أرسلته الى أحبائك الذين قرحت أعينهم من البکاء في  بنار الجوى. الجوٰى .

) : سوزش اندوه. سوزش ۲۱۴في هجرانك" (ص  بنار الجوىراقك و احترقت قلوبهم ف
. و نيز ۴۴۱و شدت اندوه  از عشق يا حزن ، سوزش دل از عشق و محبت. درد سينه 

 رديف ن. ۳رجوع کنيد به بعد ، م ج 

  ۸۲ص 
  حرف چ

در سخن چهار گوهر . چهار سو . چهار جو . چهار کو . چهار جايگاه . چهار روز «
: چار عنصر. چار چار گوهر: چهار گوهر —) ۸۴ – ۸۵(ص » پيشينيان و نياکان بسيار

. نظر ديگرى نيز  در  ۴۴۲آخشيج. عناصر اربعه. آخشيجان.آب و خاک و باد و آتش 
باره چهار گوهر در مقاالت پراکنده ديده ميشود که اينست: در باور سنتي زرتشتيان، 

شكيل شده كه به هم پيوسته اند و از تاثير آنها بر يكديگر، وجود انسان از چهار گوهر ت
پويندگي و بالندگي از هر فرد سرچشمه ميگيرد. اين چهار جزو عبارتند از تن و جان كه 
مربوط به جهان مادي است، روان و فروهر كه مربوط به ُبعد مينوي سرشت آدمي 

) در اين ۲؛ (۴۴۳شوند  ) جائيکه چهار بازار در آن منشعب۱: ( چهار سوهستند ؛ 
گفتار ا زچارسو (= چهار سوى يا سون) که در تازى جهات اربعه خوانند سخن ميداريم. 
اين چارسو را در پهلوى و فارسى، خراسان (= خوراسان)  و ُخروران يا ُخربران (=خاور 
 ، خوروران) و باختر (=اپاختر) و نيمروز (=نيمروچ) خوانند و در تازى مشرق و مغرب و
شمال و جنوب گويند چون دير گاهى است که اين واژه ها در نوشتهاى فارسى بجاى 
خود بکار نرفته ، خاور بجاى باختر و باختر بجاى خاور آورده شده بجاست از آنها 
سخن بداريم و ارزش آنها را بدرستى بشناسيم. در نوشتهاى پهلوى بجاى جهت يا 



اند. جهات اربعه را چهار کستيك خوانده آورده شده و Kôstطرف و سو (=سون) ُکست 
اما اين واژه باين مفهوم در فارسى بجاى نمانده بلکه بهيئت کشتى  يا کستى (معرب 
کستيج) در زبان ما بجاى مانده و آن بندى است که زردشتيان در سن بلوغ دينى 

خورشيد  امشرق يا خراسان، از آنجائيکه هور بدر آيد ي چارسو در اوستابرميان بندند ؛ 
). آمده ، از واژۀ اوشه (اوشنگه) که بمعنى Ushastaraسر زند در اوستا اوشستره (

بنقل از ُهرَمزد نامه …) آمده  ۲۹پارۀ  ۵۷بامداد و سپيده دم است (اوشتره در يسنا 
 . براى تفصيل بيشتر رجوع کنيد به متن کتاب. ۴۴۴

 حرف خ
.لوح عّمه) " مالحظه فرما که ۱۷۰" (ص  نقابها خلُع الِعذار"ُمَحبٌة  خلُع الِعذار .

آفتاب عالم انسانى را نقاب بسيار . و جمال حقيقت را حجاب بيشمار . حتى حجاب 
نور نقاب جمال ظهور گردد چه که ضعيف البصر را نور آفتاب جهان تاب اعظم 

قصود ر مد —نقابها)"  خلُع الِعذارنقابست. و شعاع ساطع المع اکبر حجاب (ُمَحبٌة 
از خلع عذار  در کتاب نفيس محاضرات توسط دانشمند عاليمقام و فاضل جليل 

:   ۴۴۵القدر جناب عبدالحميد اشراق خاورى عليه الرحمة مطلبى بيان شده است 
يکى از ياران فرمود جمله خلع عذار که در ضمن بيانات مبارکه بود چه معنى دارد «

است و خلع عذار  عبارت از آن است که ؟ ناطق قبل گفت عذار بمعنى شرم و حي
شخص در راه وصول بمقصود از هيچ نام و ننگى نهراسد و بى پروا در راه مقصود 
خود روان شود بطوريکه مالمت مردم او را از منظور باز ندارد و سرزنش ياران و دوستان 

.                                                        رو نيز رجوع کنيد به قبل در معنى خالعة العذا». مانع بين او و مقصودش نشود
: (مَخض) : ۲۱۲" (ص الخضم المتفاقم "قلزم . ُمَتفاِقم . َخضم البحر ۱. ِخَضم (

. الجمع الکثير   دريا. ترکيب: بحر خضم: درياى ۲؛ ( ۴۴۶لکثرة مائه . و بحر ِخَضم (
 ۴۴۹: کار بزرگ و گران  ُمَتفاِقم: عربى درياى بزرگ؛  ۴۴۸) اسرار االٓثار ۳؛ ( ۴۴۷عظيم

 .۴۵۰: بزرگ گرديدن کار  َتفاقُم؛  



دروغ  . َخراص) : ۲۱۶المؤفکين و استمع لقول الحق" (ص دع الخراصين "خراصين
 .۴۵۱باف. دروغ زن.ج. خراصين

 ٨٣ص 
 حرف دال
"فان کتابه االقدس المرجع الوحيد و کتاب العهد بأثر من القلم االعلى هو  . الداِمَغة
داِمَغة. آن شکستگى سر که جراحت  -۱) : ۱۲۸على کل عنيد" (ص   الدامغة الحجة

راحت که بمغز سر رسد. دامغ. سر شکننده. تباه کننده. هالك کننده بدماغ رسد. ج
ْمغ.؛ ۴۵۲ هالك هُ َيْدَمغُ  –باطل کردن و خوار کردن و سر شکستن چنانکه بمغز رسد  الد .

(َبْل َنْقِذُف ِبالَْحقِّ َعَلى الَْباِطِل َفَيْدَمُغُه َفاَذا ُهَو َزاِهٌق  ۱۸ميکندش سورۀ االنبيآء آيۀ 
ا َتِصُفوَن) ترجمه: اگر مياندازيم حق را بر باطل پس ميشکند آن را پس  َوَلُكمُ  الَْويُْل ِمم

 .۴۵۳آنگاه  آن باشد ناچيز بر شما  است واى از آنچه وصف ميکنيد) 
: لبريز ؛  ۴۵۴) اسرار االٓثار ۱: ( ۲۱۷من يد ساقى العطاء" ص  دهاقا "کأسًا ِدهاق .

 .۴۵۵) پر، لبريز (جام و مانند آن) ۲(
 حرف راء

: فراخ. يقال: ارض رحبة. زمين فراخ. َرَحَبة) ۱) : (۲۹۸فردانيتك" (ص  رحبة" رحبة .
) َرِحَب ) (۲؛ ( ۴۵۶پيش خانه. پيش آستانه در. پيرامون سراى. صحن مسجد و غيره 

عه . و  –المکان  َب) المکاَن : وس َسع. (َرحلى إ فالنًا و به ، ترحيبًا : دعاه  –َرَحًبا : ات
عة. و   ْحب و السالر-  (ْحُبالر) .الواسع . يقال : ِقْدٌر ُرحاٌب : (َحاُبالر) .قال له : مرحبًا

: الواسع. يقال : مکاٌن َرْحٌب ، و دار َرْحَبٌة. و يقال : هو  َرْحُب الصدر. : واسعه . و 
)  لرْحَبةُ اعقل. (رحب الراحة : واسعها کبيرها ، و کثير العطاء. و رحب الفهم : متسع ال

: االٔرُض الواسعة. و رحَب المکان: ساحته و متسعه . (ج) ِرحاٌب ، و َرْحٌب. (الرّحيُب) 
 .۴۵۷: يقال : هو رحيب الصدر 

رمانى: آنچه در شکل و رنگ شبيه انار باشد و مشابهت را  –) ُرمان : انار ۱( . رمانى
 . ۴۵۸بيشتر رنگ سرخ از آن اراده کنند 



" و  َتْرُجُف الراجفة أرکان الضغفاء اال من تمسك بحبل المتين" ص  . الراجفةترجف 
 .۷۳/ ۱۴آيۀ  الُمزمِّلسوره  ۳۰. رجوع کنيد به نافه ۲۳۴

 حرف ش
) اسرار االٓثار ۱) : (۱۹۵عبيدك فى فيء  شجرة فردانيتك" (ص  شعث " ُلم  . شعث

 –و إالمُر: انتشَر و تفرَق  –) الشعُر ) (َشِعَث ۲: عربى. انتشار و پراکندگى؛ (َشَعث:  ۴۵۹
 .۴۶۱) َشِعث: ژوليده موى ۳؛ (۴۶۰َتَشعَث: تفرَق ؛ القوم: تفرقوا 

 حرف ص
) . ُصداع: درد ۱۷۰"ُصداعى که عقل را از ادراك معانى کليه باز دارد" (ص  ُصداع .

 .۶۴۳دردى که در يك جانب سر حادث شود –َسر 
 –). ُصب. طرف، جهت ، جانب ، سوى ۲۸۳(ص غمام رحمتك"  صوب" َصوب .

ْوُب : الجهُة و منه : اتجَه َصوَبُه ۲؛ ( ۴۶۲راست ،درست ؛ مقابل خطا  –ناحيه  الص (
ٍب .  ۴۶۳ المطر بَقدر ما ينفع و ال يْؤذى –و . و فالٌن ُمْسَتِقيُم الص. 

 حرف ط
) : ۱۹۴" (ص طبّاق سبع "الحمد هلل الذى أنشأ سدرة السيناء ...و اهتزت لها . طبّاق

است  ۱۵و يا سورۀ نوح آيۀ   ۳جمع، طبقه. بنظر ميرسد که اشاره به سورة الملك، آيۀ 
 . ۴۶۵که در آن به "خلق اهلل سبع سموات طباقًا" // هفت آسمان 

 حرف ع 
)  َعباب. آب آشاميدن و از ۱) : (۲۹۸طمطام موهبتك" (ص  عباب"تلجلج . عباب

  مضموم اعراب ›  عباب‹:  در ذيل حرف ع ،  ۴۶۷) اسراراالٓثار ۲؛ ( ۴۶۶آن باب است 
  ۸۴ص 

آمده در خطابى در حق زين   گذارى شده  است: ُعباب ، عربى آب زياد رويهم بر
 المقّربين است : "لبّى لخطابك عند تلجلج عباب طمطام موهبتك". 

 .۴۶۸) : ذهب خالص ۳۲۴" (ص العقيان "قالئد.  عقيان
 حرف غ



غاشيه بر دوش. کنايه از مطيع و  غاِشَيه.) ۱) : (۲۵۲بدوش" (ص غاشيه " . غاشيه
: عربى. پردۀ غاِشية:  ۴۷۰)  اسرار االٓثار ۲؛  ( ۴۶۹فرمانبردار. اطاعت و امتثال نمودن 

 بجلو آويزان.
: (قيد زمان) فردا. || از نظر توّسع بزمان بعيد  َغد) : ۱۱۸(ص » سأخبرکم غدا «غدا . 
 . ۴۷۱نيز اطالق ميکنند  مترقّب 
) : َغَمة. ليلة غمة، شب سخت. شب گرم يا غم ۲۴۰"(ص  الغمة "کشف.  الغمة

 .۴۷۲انگيز. اندوه. // هر آنچه چيزى را بپوشاند 
 حرف ف

قسم  بجان عزيزت… "اگر هّمتى دارى و فسحتى طلبى  فُْسَحت . فسحت حقيقى.
فسحت  …اهلل نشويم ايم نگذريم  و بکلّى منقطع الىکه تا از آنچه ديده و شنيده

 – ۲گشادگى، فراخى مکان.  -۱:  فسحت –) ۱۸۸-۱۸۷حقيقى نيابيم"(صص 
 .۴۷۳گنجايش ، وسعت 

). ُفقاع: شرابى که ۱۷۰ "فقاعى هوش را از احساس آثار جليله منع کند" (صفُقاع . 
اُع : شراٌب ۲. (۶۴۴راه دخل و تصرف را بستن  –از جو و مويز و جز آن گيرند  الُفق (

ُر  خُذ من الشعير يخم۶۴۵َيت . 
 حرف ق
) : قاسيه. مؤنث قاسى. سخت. سخت دل. ۱۳۵" (ص القلوب القاسية" القاسية.

 .۴۷۴سخت و سياه دل.جمع. قسات 
؛  ۴۷۵) جامۀ کهنه  ۱) : (۲۷۳امکانرا روحى جديد بدميد" (ص  دَقِدي"جسم  َقِديد.
 .۴۷۶)عربى. کهنه و خشکيده۲(

 . ۴۷۷): مهمان ۲۲۳(ص قُنُق . 
) : مرغى است که بفارسى آنرا ۲۲۴" (ص قطا"بانگ هدهد گر بياموزد  .  َقطا

ينجا ا سنگخوار گويند و گويند که آواز کردن قطا در بيابان را دليل باشد بر اينکه در
 .۴۷۸آبست. جمع قطاط است 



 حرف کاف ، ک
) از قلم  ميثاق صادر قوله االحلى: "صبح قدم چون مشرق ۱۲۳" (ص کوکب آفل"

عالم را روشن نمود. خفاشان پريشان شدند. که ايواى واى . ما را مجال و ميدان نماند 
. يکى خورد و دکه و بازار در شکست. پس چاره بايد کرد. چه که مهراب و منبر بر هم

گفت اين صبح کاذبست . ديگرى گفت کوکب آفل" رجوع کنيد به رديف الف، در 
 کلمۀ آفل.
 .۴۷۹گروه مردم  َکثُل.) : ۱۲۸"(ص الکثالء"ناحوا نحيب  . الکثالء

 حرف ميم 
 .۳۰رجوع کنيد به نافه  .   ۹۲"ص  ماء الطهور"

"و ال تجزن بما ينطق المرجفون من کتبة الجرائد و الفريسيون في حق البهاء"  مرجفون .
َرْجفًا ، و  ُرجوفًا ، و َرِجيفًا ، و َرَجَفانًا : تحّرك و  – (َرَجَف):  ۴۸۰)  ۱) : (۸۷(ص 

الُقُم: خاضوا فى االٔخبار السيئة و  –: َرَجَف . و  (أْرَجَف) –اضطزب اضطرابا شديدًا 
 ۳۰. و فى التنزيل العزيز : (َوالُْمْرِجُفوَن ِفي الَْمِديَنِة) ؛رجوع کنيد به نافه ذکر الِفَتن 

. خوض کننده در خبرهاى فتنه و مانند آن. کسى ُمرِجف )  ۲(  – ۶۰سوره احزاب آيۀ 
که در آورد خبرهاى فتنه  انگيز و گفتارهاى دروغ را و مردمان را مضطرب و پريشان 

 .۴۸۱ف کند خوض کننده در اراجي
  ۸۵ص 

) ابر  ۱) :  ُمْعِصرات. (۲۵۳"(ص  ثجاجا الحياة ماء معصرات. "و انزل من ُمْعِصرات
يا ابر بارنده يا ابر  بسيار باران يا ابر باد تند انگيز. ابرهائى که باران از آنها فشرده شود. 

اجًا)  ۴۸۲ابر باران ريز  نَْزلَْنا ِمَن الُْمْعِصٰراِت ٰمآًء َثجابر يا ابر  ۲. (۱۴سورۀ النبأ آيۀ : ( َو ا (
) ثج. ُيقاِل َثج الَماِء َو أتى الواِدى ۳؛ ( ۴۸۳بارنده پر باران آن يا ابر باد سخت انگيز  

اجًا) و فى الحديث :" أْفَضُل  نَْزلَْنا ِمَن الُْمْعِصٰراِت ٰمآًء َثجِبَثجيجِه، قال اهلل تعالى: ( َو ا
 " اجًا. ريزان با بسيارى. الثجيج : ريزان  –؛ الثّج. ريخته شدن ۴۸۴الَْحج الَْعج َو الثجِّ َثج

 .۴۸۵لثج : ريخته شدن ؛ ا



م  "قلزم المتفاقم. َتفاقم؛۴۸۶) : ُمَتفاِقم: کار بزرگ و  گران ۲۱۲" (ص  المتفاقمالِخض :
 . ۴۸۷بزرگ گرديدن کار 

 . ۴۸۸) : بد ُيمن. نا مبارك. نا ميمون ۲۳۱"(ص  مشئوم "مقام مشئوم .
ر آن عنايت را " (اى عّمه مهربان)  از انصاف  مگذحميم . و  َمِعين . غساقماء 

 بغساقا ر َمِعين بروايتى  تبديل منما و  آن  موهبت  را بحکايتى از دست مده آن ماء
: عربى. آب جارى   ۴۸۹) اسرار االٓثار۱: (َمِعين) : ۱۷۴مبادله مفرما" ( ص  حميمو 

َيُذوُقوَن ِفيَها َبْردً َغساقهويدا؛  َوَال  ا: سرد و گنديده هر چه باشد . و منه قوله تعالٰى:ال
َشَراًبا (البارد و المنتن) . خون وريم دوزخيان(آنچه از تن دوزخيان برود چون زرداب و 

دانسته اند، ولى ظاهرًا اين کلمه معّرب  جز آن)، بعضى آنرا صيغۀ مبالغه از غسق
) ۲۴«( ،[ بنظر ميرسد بيان مبارك اشاره به آيه هاى  ۴۹۰غساك يا غشاك فارسى است 

اًقا۲۵ِفيَها َبْرًدا َوَال َشَراًبا ( ال َيُذوُقونَ  َحِميًما َوَغس الدر سوره نبأ درقرآن کريم است » )  ا
الى  ۱۳و  عمه مبارك را نصيحت ميفرمايند که مظهر حق را بشناس. رجوع به آيات 

سوره النبأ به روشن شدن بيانات مبارکه در متن لوح و دعوت او بامر جمال اقدس  ۲۵
: قريب و خويشاوند. جمع. حميم -۳۰ايد ] و نيز رجوع کنيد به نافه ابهى کمك مينم

 : (شعر من ماء معين و شعر تو ماء حميماز منوچهرى شاعرَاحماء. دوست.آب گرم. 
. بنظر ميرسد که بيان مبارك در اشاره  ۴۹۱کس خورد ماء حميمى چون بود ماء معين) 

در سوره محّمد است. : "َمَثُل الَْجنِة الِتي ُوِعَد الُْمتُقوَن ِفيَها انَْهاٌر مِّن  ۴۷/ ۱۵به آيه 
ارِ  ٍة لِّلش ذْن َخْمٍر ل اء َغيِْر آِسٍن َوانَْهاٌر ِمن لَبٍن لْم َيَتَغيْر َطْعُمُه َواْنَهاٌر مِّ نَْهاٌر مِّنْ مَعَسٍل ِبيَن َوا 

بِِّهْم َكَمْن ُهَو َخاِلٌد ِفي الناِر َوُسُقوا َماء  َمَراِت َوَمْغِفَرٌة مِّن رى َوَلُهْم ِفيَها ِمن ُكلِّ الثَصف م
َع اْمَعاءُهْم". َحِميًما َفَقط 

. اسرار  )۲۴۰من غمام موهبة اهلل" (ص الِمدرار "يستفيضون من الفيض . الِمدرار 
 : عربى. صيغۀ مبالغۀ عربى . بمعنى پر شير و پر ريزش.  ۴۹۲االٓثار 
 .۴۹۳: پر خشم . ُمغتاذ: پر خشم  ُمغتاظ) : ۱۶۶مردود" (ص  مغتاظ." مغتاظ

 حرف ن



سورۀ نجم آيۀ  ۳۰. و نيز نافۀ ۳). رجوع کنيد به بعد م. ج ۱۵۹(ص  نشۀ أخروي .
 در ذيل نشئۀ اخروى. ۳۱و  نافۀ ۴۷
 . ۴۹۴) : بر آمدن آب از چاه و چشمه  ۲۵۳" (ص نبعتينابيع الحکة قد  . َنبع

"ثم البلد الطيب أخرج نباته باذن ربه من ذلك المدرار و الغيث الهاطل. و أما  نکد .
. سخت و َنَکد) : ۱۶۴االنکار و نبت االستکبار" (ص نکد الذي خبث ما أخرج اال 

رجل نکد: مرد بد فال دشوار خوى.  -آب چاه دشوار. کم گرديدن آب چاه. اندك شدن
ا// : کمى دهش و عطا. قلت عطنُکدشوم سختگير. ج، انکاد و مناکيد. قليل الخير.  

 ت.نزديكتر به معنى لوح اس›› ُنکد‹‹. از متن لوح بنظر ميرسد که  ۴۹۵ماء ُنکد: آب کم 
 حرف واو 
و  آئين پيغمبران ديگرگون گردد.که چرا اين بود) . "(پرسش نخست۶۵ص  وخشوران

بمعنى: پيغمبر، رسول. در  وخشوران. جمع َوخشور.روش وخشوران مانند بوقلمون"؛ 
  (سخن) آسمانى است.لغًة بمعنى حامل کالم  vaxšō - baraاوستايى 

  ۸۶ص 
بارت ردشتى سابقه ندارد. در اين عدر کتاب هفتم دينکرت عبارتى آمده که در آيين ز

سخن ميرود ، و اين کلمه فقط به زردشت اطالق ميشود، از آغاز ، از  vaxšvoarاز 
مزدا) که پيش از زردشت زنگى ميکردند، و پيامبران و رسوالن ديگر ، اورمزد (اهور

) خود را در جهان ثابت vaxšvarīhاند، رسالت (بوسيلش معجزاتى که نشان داده
؛  براى محل مصرف و مقصود از اين لغت رجوع کنيد به  ۴۹۶، ياد ميشود  اند هکرد

 نافۀ دهم فصل ششم.
و يحرم عن االستماع القلوب القاسية"  صاغية واِعية"يسمعها أذن  صاغية. . واِعية
واِعية . مؤنث واعى، حافظ و نگهبان. نگاهدارنده و شنوا و  واِعية) ۱) : (۱۳۵(ص 

: صفت عربى. و ُاُذن واِعيه گوش نيوشا و  ۴۹۸) اسرار االٓثار  ۲؛ (  ۴۹۷شنونده. شنوا 
) کسانيکه در حوائج خويش مائل و محتاج ديگرى ۱: ( صاغيةدر خود جاى دهنده ؛ 

اْصَغى ٕالى فالٍن: احسَن االستماَع اليه. و يقال: اصغى اليه  أْصَغى.) ۲؛ ( ۴۹۹باشند 



ُتُه الميالون التِّباِعهِ الرجُ  صاِغَيةُ برأسه و بُإذنه.  ۵۰۱)  اسرار االٓثار  ۳؛ ( ۵۰۰ِل: خاص   :
بمعنى ميل داشتن نازل  ۴عربى. گوش فرا دهنده بنداء و پند گير. در سورۀ تحريم آيۀ 

: "َوِلَتْصَغى ۱۱۳سورۀ انعام آيۀ  – ۲شده است: "ِاْن َتُتوٰبآ ِالَى اهللِ َفَقْد َصَغْت ُقُلوُبُکٰما" 
 اْفَِٔدُة".اَليِْه 

و فار التنور و تشهق الطاوس و نعب الغراب و صفر  الوطيس "قد حمىالوطيس. 
) : تنور آهنين. جمع وطايس.// سختى کار . وطيسة.گويند: االن ۲۳۴العقاب" (ص 

حمى الوطيس، يعنى در اين هنگام سخت شد حرب و جنگ و  نايرۀ قتال باال گرفت. 
 .۵۰۲وطيسة. سختى کار  

 حرف هاء
) چه دور است. در مقام تحسر و تأسف استعمال نمايند ۱۲۱(ص  . "هيهات هيهات"

۵۰۳. 
 حرف ياء

) چشمۀ بزرگ . جوى بسيار آب. جمع ۱) : (۲۵۳(ص  ينابيع) ؛ ۱۰۵(ص  ينبوع .
: ينبوع عربى چشمه و جدول پر آب. ينابيع جمع.  ۵۰۵) اسرار االٓثار  ۲؛ (۵۰۴، ينابيع 

 آب. منبع منشاء و در آمدنگاه
 ۳مکاتيب ج 
 حرف الف

پسر  آَصف . − ۳۶۰ص » شکوه آصفى و اسب باد منطق طير  «  آصف . آصفى .
برخيا. نام وزير يا دبير سليمان نبى و يا دانشمندى از بنى اسرائيل و گويند اين همان 
کس است که علمى از کتاب داشت و در قرآن کريم ذکر آن رفته است . و او تخت 

دو ماهه راه بکمتر از لمح بصر  و چشم زخمى در پيشگاه سليمان  بلقيس سبا را از
حاضر ساخت ؛ يك زمان صدر وى از اهل هنر خالى نيست همچو خالى نبدى تخت 
سليمان ز آصف  آسمان بوسه دهد خاك درش را بُاميد  کاستانش بزد ايد ز رخ ماه 

 .۵۰۶کلف. سوزنى 



نکه گه ناقص گهى کامل بود  نيست ) : فرو شونده . غروب کننده . آ۳۵(ص  آفل .
 .۵۰۷معبود خليل آقا بود (مولوى). غافلند اينجا و آنجا آفلند (مولوى) 

) : َاحقاب. جمع ُحُقب و جمع، ُحْقب. روزگارها. زمانهاى دراز ۳۵۰(ص  احقاب . 
 .۵۰۸پى در پى 

سورۀ  . و۵سورۀ االنبياء. آيۀ  ۳۰) . رجوع کنيد به نافه ۲۴۴أحالم" ( ص اضغاُث "
 .۴۴يوسف آيۀ 

(اصطالح فلسقى) مفاهيمى که در  )۱. (اعتبارى ) : ۳۵۶(ص  اعتبارى. امر اعتبارى
خارج ما بازائى ندارد امور اعتبارى مينامند در فلسفه کلمۀ اعتبارى و انتزاعى هر دو 
بيك معنى است و بطور کلى آنچه در عالم خارج تقررى نداشته باشد نام اعتبارى و 

  اعتبار  )  مأخوذ از تازى. داراى اعتبار ، قابل ۲؛ (۵۰۹انتزاعى بر آن اطالق شده است 
  ۸۷ص 

) امور ۱( امر اعتبارى .؛  ۵۱۰سزاوار اعتماد ، آنچه ميتوان آنرا  باور کرد و هر چيز معتبر 
اعتبارى ؛ مفاهيمى که در خارج وجود ندارند و ممکن است منشأ انتزاع خارجى 

 )  َامِر ِاْعِتٰباِرّى . َامِر ِاْنِتزاِعّى.  ۲؛ (۵۱۰نداشته باشند 
نچه بستگى باعتبار معتبر داشته باشد و يا از امور موجود در (اصطالحات فلسفى) آ

و انتزاعى گويند و در مقابل امور اعتبارى  امور  خارج انتزاع شده باشد امر اعتبارى
 . ۵۱۱خارجى اند که متحقق در خارج اند 

و  افقةدالوية خافقة حياضا و باسقة "اشجارا . الوية خافقة . حياضا . مؤنقة .  باسقة
. باسق: بلند، باليده، دراز (درخت  باسقة) : ۳۵۱و جباال شاهقة" (ص مؤنقة  ضاريا

لرزنده و جنبنده. مضطرب و تپنده  خافقة.؛ ۵۱۳: لوا؛ درفشها الوية ؛ ۵۱۲و مانند آن) 
در شگفت آورنده.خوش آيند  ُمَؤنِّق. رياضا -۵۱۵آبدانها، آبگيرها، تاالبها رياضا. ؛۵۱۴

 . ۵۱۶و پسنديده 
(ص  »اين همه گفتيم ليک اندر بسيچ       بي عنايات خدا هيچيم هيچ« .بسيچ 
 .۵۱۷قافيه شده است » هيچ«با  . اين کلمه در اشعار بسيچ) : ۳۴۵



 حرف تاء
خاك، تراب، زمين   ترباء.) : ۱۵۴" (ص المهراق بثارهالترباء  "يحمر الترباء . المهراق.

 . ۵۱۹باشد  آب و خون و مانند آن که ريخته ُمهراق. –۵۱۸
در لغتنامۀ دهخدا در ذيل واژهاى : توپوزى ،  . تُوپز).  ۳۵۳، (ص  توپز ، ُگرز و توپز 

ن و زدن ضرب به پوز. با خورد توپوزى.توپوزى زدن معنى باين شرح نوشته شده است: 
 .۵۲۰مجازًا کسى را با گفتارى تند مأيوس کردن  توپوزى زدن .صرف ميشود. 

 حرف ث
 -۴کينه کشى، انتقام، خونخواهى.  -۳کينه کشيدن.  -۲کينه.  -۱) : ۱۵۴(ص  ثار .

 . ۵۲۱ خون. خونخواهى 
سرحد ،  -۳دهان، دهن  -۲دندان، دندان پيشين  -۱) ۱) : (۲۴۳(ص  .متبسم َثغر 

: عربى دندان جلو ؛( رجوع کنيد به لوح  ۵۲۳)  اسرار االٓثار ۲( ؛ ۵۲۲مرز. جمع ثغور 
 ).مقدمه عربى: ثغر العرفان. نازله از  قلم اعلىٰ   مقدس اشراقات در

) َثْکْل. مصيبت زده شدن بمرگ فرزند، ۱: ( ۲۶۲" (ص الَثکلىٰ "ضجيج  الَثکلٰى .
 – ۵بى فرزندى.  – ۴فرزند مردگى.  -۳گم کردن دوست.  -۲بى فرزند شدن مادر.  

 : عربى زن بچه مرده.  ۵۲۵) اسرار االٓثار ۲؛ ( ۵۲۴مرگ، هالك 
 عهد و  ميثاق ۲۱رجوع کنيد به نافۀ  لَين .َثقَ 

 حرف ح
) نام شهر موصل. از آنجهت ۱) : (۴۰۸"تا آنکه سرگون بَحدباء گشت" (ص  َحدباء.

  ۵۲۷) اسرار االٓثار ۲؛ ( ۵۲۶تأنيث احدب -۲که مجراى دجله در آنجا کوژ  و کژ ميباشد 
 : بمعنى گوژ پشت. لقب و شهرت شهر موصل.

" حقايق کائنات مستفيض از شمس حقيقتند ولى شمس . تجّسد   حلول. حلوليّه
حقيقت از علّو تقديس و تنزيهش تنّزل و هبوط ننمايد . و  در اين کائنات حلول 

ها و تعريف و معنى حلول در کتب لغت و فرهنگنامه —) ۳۵۵نفرمايد" ( ص 
وذ و نف (اصطالح فلسفى) حلول چيزى در چيزى عبارت از – ُحلُول) ۱( اصطالحات



لول ح«دخول چيزى است در چيز ديگر و فرود آمدن و نزول در مکان و از نظر فلسفه 
و باالخره حلول » الشىء فى الشىء ان يکون وجود الحال فى نفسه عين المحل

عبارت از بودن شىء است بنحويکه وجود آن حال فى نفسه وجودش در  محل باشد 
ول حل – الفول شده است از جمله: بر وجه اتصاف و تعريفات متعددى براى حل

  عبارت از اختصاص چيزى
  ۸۸ص 

حلول شىء  – باست به چيز ديگر بنحويکه اشاره بهر يک عين اشاره بديگرى باشد.
حلول  –در شىء ديگر مانند حلول اعراض در اجسام که حلول حقيقى است. ج 

 عبارت از سريان چيزى است در چيز ديگر.
)  و کسانى را گويند که عقيده دارند خدا در تمام اشياء (اصطالح عرفانى – حلوليّه

حلول کرده و امتزاج دارد مانند حالوت در خرما و آنها را اتحاديّه و عشاقيه و واصليه 
 .۵۲۹جسد پذيرى   تجّسد. − ۵۲۸هم گويند 
 حرف دال
 َدَرْهَرَهة .) : ۳۰۷فى افق الشهود" (ص  اجعلهم نجوما درهرهة"اى رب  َدَرْهَرَهة .

 .۵۳۰ستاره بسيار روشن
دلع ) ؛ "و هم منزه عنه و ۱۶۵و صاح و قال" (ص  دلع ديک العرش" دلع . ديک .
)  َدلع. بيرون کردن زبان را از ۱) : (۱۹۰بالثناء فى توحيد اوصافه" (ص   ديك السناء

بان در :  خروس عرشى ... ز ۵۳۳)  اسرار االٓثار ۳؛ ( ۵۳۲) ديك. خروس ۲؛ ( ۵۳۱دهن 
 آورده آواز خواند.

(الَخَبُر و َغيرُه) : َذيْعًا ، و ُذُيوعًا ، و َذَيَعاًنا : فشا و انتشر   َذاعَ ) : ۱۹۴(ص  ذاع و شاع .
 : افشاُه و َنَشَرُه .  اذاَعُه  (و به)  -

ِبِه [سوره نساء آيه و فى التنزيل العزيز : و اذا َجاَءُهْم اْمُر ِمَن اْالْمِن اِو الَْخْوِف اَذاُعوا 
ذاَعةُ  –] ۸۵ ۵۳۴: نقل الکالم و الموسيقى و غيرهما عن طريق الجهاز الالسلکى  اال. 

 حرف راء



العقيم ، تقطع منا االوصال حيث کان هذا الرزء العقيم کأسا من السم  الرزء"الرزء. 
مصيبت بزرگ پيش آمد   -) : مصيبت و آفت و آسيب. جمع ارزاء ۱۶۸النقيع" (ص 

 .  ۵۳۵د. رسيدن به خيرى ب
 حرف زاء

ى هيچ ثمر و اثر زوان"پنج دانه گندم سبب برکت آسمانى گردد. هزار خروار  . زوان
) تلخ دانه . ابو على سينا در کتاب ادويۀ مفردۀ قانون زوان را ۱) : (۵۵ندهد" (ص 

گندم ديوانه ميداند . دانۀ که به گندم آميخته شود. دانۀ تلخ که در گندم زارها رويد و 
؛ ساير معانى در کتب لغت با مفهوم متن لوح مباك مغايرت دارد و  ۵۳۶با گندم آميزد 

 نگرديد. نقل
 حرف سين

) : ۱۶۵" (ص االحداقعلى السادلة "سبحان من شق حجبات  السادلة. احداق .
. سياهى هاى چشم، حدقه: جمع، احداق؛   ۵۳۷: پرده. جمع اسدال. سدول  ُسدل

 .۵۳۸مردمكهاى چشم 
 حرف ش
) ۱۹۴"حمدًا لمن أشرق أنواره . و انکشف اسراره. شاع و ذاع آثاره " (ص   شاع . ذاع

ُشُيوعًا ، و َشَيَعاًنا ، و َمشاًعا : ظهر و اَنَشَر . و يقال : شاَع  –(الشىُء) (الشىِء)  شاع: 
: اظَهَرُه و َنَشرُه  اشاَع (الشىَء) و به –بالشىِء : أذاعه ، و فى الدعاِء : شاَعَك الخيُر 

 (رجوع کنيد به حرف ذال). ذاع؛  ۳۹۵
) : َشعواء. غارت متفرق و ۱۶۸ظلما و بهتانا"(ص  الشعواء"حيو على الغارة  الشعواء.

 .۵۴۰پريشان. لشگر پراکنده 
هُم. ؛  ۵۴۱) تيز  خاطر چاالك. تيز دل. ج، شهام ۱) : (۴۳۲الجليل" (ص  الشهم" الش

. و ۲( ل  – السيِّد السديد الرأى. و –)  الذکىِّ  .۵۴۲الصبور على القيام بما ُحمِّ
   حرف ص
 .۲) : رجوع کنيد به قبل م. ج ۱۹۷" (ص صاغية "اذن. صاغية



  از هم درندۀ  –۱ َصْفَدر .) : ۳۵۰"اژدر در ُملك روس صفدر گرديد" (صصفدر . 
  صف (لشگر و غيره). صف ، شکنندۀ صف، برهم زنندۀ 

  ۸۹ص 
 .۵۴۳لقب على ع بن ابى طالب  – ۳شجاع ، دلير.  – ۲

 حرف ض
َضْيًقا و  –ضٰاَق  -۱) :۲۴۳"الى ان ضاق به الفضاء و جاء يوم القضاء"(ص  . ضاق
. تنگ. تنگى. آنچه باعث تنگى سينه َضيق -۲؛  ۵۴۴. تنگ شد خالف وسعت ِضيًقا

 .۵۴۵باشد. تنگى در دل و سينه. ج. اضياق 
 حرف ط
) َطحن . ۱) : (۱۹۷"ترويجًا للصلح العمومى و منعًا للحرب الطاحن" (ص  طاحن .

) (َطَحَن) ۲؛ ( ۵۴۷. طاحن . آرد کننده . کوفتن خرمن  ۵۴۶آرد کردن گندم . خرد کردن 
 .۵۴۸َطحنًا : َضيَرُه دقيقًا . و يقال : َطَحَنتُْهُم الحرب و أحداث االٔيام  –الَحب و غيره 

) : ۱۵۱فى ميدان القتال" ( ص  طريحًابه سهم أهل الضالل و وقع "قد اصاطريحًا . 
 طوع: طوعى) : ۳۳۳"( ص طوعى "مواسات . طوعى.  ۵۴۹جاى دور.// انداخته شده 

َطوع. رغبت و اطاعت و  -۲؛  ۵۵۰فرمان بردن، اطاعت. // بميل و اراده خويش  -۱
هُ  -۳؛  ۵۵۱آنچه واجب نباشد بجا آوردن  ْو  االنقياد و ُيضادالُکرُه قال (ائِتَيا َطْوًعا  ا

َلت آيۀ -َکْرًها . براى مزيد اطالع رجوع کنيد به قرآن کريم سوره توبه آيۀ ۵۵۲) ۱۰ُفصِّ
 .۵۵۳: يارى کردن بمال و تن مواسات؛  ۵۳

 حرف ع
) : صيغۀ ماضى از مصدر َعسعسة ۲۵۲ليل الحرمان" (ص َعسَعس  "رب قد . َعسَعس

وردن شب است. و در فارسى با توجه به مورد استعمال آن است بمعنى تاريکى در آ
ى در آوردن : تاريکعسعسةدر قرآن کريم، بعنوان صفتى براى شب بکار رفته است. 

) // سپرى ۱۷/۸۱شب، و از آنجمله است آيۀ شريفۀ "والليل اذا عسعس (سوره تکوير 



بنظر  - ۵۵۴اند شدن شب، از لغات اضداد است و آيۀ فوق را بهر دو وجه تفسير کرده
 ميرسد که به معنى دوم نازل شده است.

: العماء فى اللغة السحاب الخفيف اللطيف جدًا  ُيرى و ال ُيرى . فاذا امعنت  عماء
طة. واوحدة االنظربکل دقة ... بالعماء الحقيقة الکلية بال تعينات موجودة بنحو البس

ليست ممتازة من الذات اذا نعين و ال تعين و هذا المقام يعبرون عنه بالهداية و العماء.  
هوالمرتبة  العماء .) . ۱۹۸و هذا مقام الکنز المخفى المذکور فى الحديث (ص 

 .  ۵۵۵االحدية 
در بدايت دخول در سجن عکا بنهايت مصيبت و بال و اذيت اعدا و تحمل « عنا .
) : عنا [ عربى : عناء] : رنج ، زحمت ، مشقتت . اندوه ، غصه ۲۰۷(ص » عنا ورنج 
۵۵۶. 

 حرف غ
  ۲. رجوع کنيد به قبل. م.ج. ۱۹۴" ص الغمة "کاشف . الغمة

وش و بن غلمان سبحان"اى کاظم چشم از عالميان بپوش و ماء حيوانرا از يد  غلمان .
 هر شيطانيه بر مراصد صراط عزگوش بمزخرفات مظاهر شيطان مده چه که اليوم مظا

). نقل قسمتى از ۴۱۳احديه جالسند و ناس را بکل حيل و مکر منع مينمايند"(ص 
بيانات قلم اعلٰى در مکاتيب خطاب به احبّاى امريکا است. رجوع کنيد به نافۀ بيست 

 و يکم. 
ار (الُغالُم) : الّط  -۲؛  ۵۵۷جمع غالم است و گاهى بمعنى مفرد آيد   -۱غلمان . 

در  – ۳؛  ۵۵۸الخادم . (ج) ِغلْمان ، و ِغلَْمة  –الشارِب. و يطلق على الرجل مجازًا. و 
  - ۴کريم است : "َو َيُطوُف َعَليِْهْم ِغلْٰماٌن َکَانُهْم َلْؤُلٌؤ َمْکُنُنٌن".  ۲۴قرآن سورۀ الّطور آيۀ 

و مقصودى  در نهى خريد و فروش غالم و نيز با معنى ۷۲کتاب مستطاب اقدس بند 
کتاب اقدس نازل گرديده که مقصود و مراد از آن در يادداشت  ۱۰۷ديگر در بند

 توضيح داده شده است.  ۱۳۴شمارۀ 
 ٩٠ص 



 حرف ق
: کاسه که دو کس را سير گرداند جمع. َقَدح) :  ۲۳۳الفالح" (ص اقداح " . اقداح
 .۵۵۹اقداح 

درشت خوى  − ۲خالص ، ساده ، بى آميغ.  – ۱ قُح .) :  ۲۸۲(ص  قح.  شيعه قُح .
۵۶۰. 

 حرف کاف ، ک 
رنگ سياه و سرخ  − ۱ َکلَف .)  ۱) : (۲۴۵" (ص  کلف الشمس و القمر"کلف . 

اى که در صورت لکه − ۳هر لکه که در آفتاب و ماه ديده ميشود .  − ۲بهم آميخته . 
ْمِسم. و : َنَمٌش  الَکلَُف ) ۲؛ ( ۵۶۱مک انسان پديد آيد ؛ کک حمرٌة  −يغلو الوْجه کالسِّ

واد و الُحمرة الُکلَْفُة   -کِدَرٌة تعلو الوجه  ۵۶۲: لوٌن بين الس  . 
 )ل(حرف الم 

: بيهوده گفتن . خطا کردن در سخن . بيهوده گوئى  ۵۶۳لغو ) : ۴۹۵و   ۳۷۲(ص  لغو .
 . امر باطل . آن چيزيست که آدمى را از ياد و ذکر خدا غافل سازد.

 حرف م
) : ُمَتاِجج. غضبناك و ۳۵۱الضلوع و االحشاء" (ص المتأججين " . المتأججين

تش . بر افروختن آتأجيج -افروخته شدن آتش. زبانه زدن آتش تأُجج .؛  ۵۶۴خشمناك 
 .۵۶۵را . زبانه زدن آتش. // شور و تلخ گرديدن 

) ۲۱۶و نمايان" (ص  و دانايان در اقليم بعيد روشن المحاقند "ايرانيان تحت ُمحاْق.
)  مصطلح اهل هيئت آن است که قرص ماه که روبروى ماه واقع است ۱(  ُمحاْق.: 

از نورى که از آفتاب کسب کرده تهى باشد خواه بسبب حائل واقع شدن زمين بين 
و خواه زوال نور ماه بسبب مذکور  –چنانکه هنگام خسوف  –آفتاب  و ماه باشد 

عبارت است از کيفيت نور ماه هنگام کسوف و اين قول  نباشد. در اينصورت َمحاق
مشهور است. نا پديد شدن ماه هنگام اجتماع سرار (يعنى وقت پنهانى او) و نيز محاق 

. ساير معانى که بنظر رسيد  موافقتى با بيان  ۵۶۶خوانند که روشنائى از وى سترده آيد 



حالت ماه در   - ۲طه شده. پوشيده شده ، احا - ۱)  ۲مبارك نداشت درج نگرديد. (
 .۵۶۷سه شب آخر ماه قمرى که از زمين ديده نميشود 

ه گذشت  -) ريسمان بريده و قطع شده. منقطع ۱) : (۲۴۳" (ص منصرم"صبر .  منصرم
۵۶۸. 

؛  ۵۶۹) : تختهاى عروسان ۱۵۱"رموا بالرصاص و الت حين مناص" (ص  َمناص. 
 .۵۷۰آنچه بر آن عروس را نشانند . حجله و خانۀ آراسته جهت عروس. ِمَنَصة

) : دايره است که همۀ دوازده بروج بر همين دايره واقع ۲۵۶(ص  منطقة البروج .
اند و اين دايره به شکل  منطقه يعنى ميان بند بر حوالى افالك سبعه بر آمده است؛ شده

 . ۵۷۱اند و کاله چرخ نيز گويند دايره عظيمه فلکى که در آن دوازده برج واقع شده
انگيز. ) در شگفت آورنده. خوش آيند و دل۱) : (۳۵۱" (ص مؤنقة "رياضا . مؤنقة

 .۵۷۲زيبا و پسنديده 
) : در ذيل توضيحات کتاب منطق الّطير تاليف  شيخ فريد ۳۶۰(ص  منطَق الَطير .

الّدين عّطار نيشابورى در  شرح "منطق الّطير" که در آغاز کتاب در بيتى اين کلمه بکار 
: "اى بسر حّد سبا سير تو خوش   با سليمان منطق الّطير تو خوش"   ۵۷۳رفته است 

َو َوِرَث ُسَليْٰماُن ٰداُوَد َو ٰقاَل ٰيآ «ريفۀ : شارح شرحى نوشته است:  مأخوذ است از آيۀ ش
يِْر َو اُوۭتيٰنا ِمْن ُکلِّ َشْىٍء ِان ٰهٰذا َلُهَو  الَْفْضُل الُْمۭبيُن . ترج اُس ُعلِّْمٰنا َمنِْطَق الطَها النه: مَاي

 و وارث شد سليمان داود را و گفت اى مردمان آموختند ما را نطق پرنده و داده شديم
  در  − ۱۶سورۀ نمل آيۀ » از همه چيز بدرستيکه اين هر آينه آن مزيّتى است آشکار 

  ۹۱ص 
او گفتار آنان را  اند وتفاسير قرآن کريم از مرغان مختلفى که با سليمان (ع) سخن گفته

ان اين کلمه را شعراى فارسى زب… اند براى پيروان خود ترجمه فرموده است اسم برده
 اند. شعار خود بسيار آوردهبهمين معنى در ا

اين لفظ در ابياتى از موالنا جالل الدين رومى در لوح مبارك  −) ۳۵۷(ص  مشبّهه .
اى از فرق اسالم است براى عقايد اين گروه از فرق اسالم رجوع کنيد به آمده و فرقه



ملل و نحل شهرستانى (و توضيح الملل ترجمۀ آن) و  "الفصل فى الملل و االهواء 
ِنحل تاليف اين حزم و  الفرق بين الفرق عبداقاهر بغدادى که قسمتهائى از آن براى ال

يى که ذات خداى مشبهه بر دو دسته اند: دسته: « ۵۷۴اختصار باين شرح است 
آفريدگار را بذاتى حز او مانند کنند ، و گروه ديگر که صفات او را بصفات غير او تشبيه 

بهانى اند ، و  مشهاى گوناگون پراکنده شدهگروه بدسته نمايند ، و هر کدام از اين دو
که در مانند کردن ذات خداى بذاتى غير او گمراه گشته اند دسته هاى گوناگون باشند 

وابسته به هشام بن حکم رافضى هستند که پروردگار خود  هشاميه و از اين دسته … 
و کران دارد و او را  وى جسمى است که اندازه… را بآدمى مانند کرده و پنداشت 

اما مشبهانى که خداى … درازا و پهنا و ژرفا است و داراى رنگ و  مزه و بوى ميباشد 
را بصفتهاى آفريدگان تشبيه کرده اند بر چند دسته اند از جمله ايشان کسانى هستند 

 ».که اراده  و  خواست خداى تعالى را باراده آفريدگان خود مانند کردند

 حرف ن
تبتك "رب رب عجل فى عروجى الى ع االخرى. النشئة الفانية . النشئة الباقيةالنشئة 

و  الملقب بالموقر قد ترك هذه النشئة الفانية…  النشئة االخرىالعليا و صعودى الى 
) : ۲۴۳(ص  نشئه باقيه) ، ۲۴۲رجع اليك متمنيا الدخول فى النشئة الباقية " (ص 

؛ ۵۷۵ثنيۀ نشأة است دنيا و آخرت. دنيا و عقبىنشأتين. ت –)  آفرينش .جهان. هستى۱(
) نشأ: النْشُء َو الَنْشاُة احداُث الشىِء َو َتْرِبَيُتُه، قال ( َو َلَقْد َعِلْمُتُم النشاَة االوَلى) ۲(

هذا البحر المواج" ( ص  نُضوب" نُضوب .سور ۀ نجم.  ۳۰رجوع کنيد به نافۀ  ۵۷۶
 . ۵۷۷ ) فرو شدن آب بزمين ۱) : (۱۶۸

" : "همچنين نقطه جواله در شب در مقابل بصر دائره تشکيل ميکند و نقطه جواله"
حال آنکه آن دائره وجود ندارد. و امثال ذلك دالئل بسيار اقامه شد که ميزان حس 

 . ۵۷۸) : َجواله : بسيار گردنده ۲۸۰ناقص است"( ص 
 حرف هاء



: َهوجاء) : جمع، ۲۱۶گشودى" (ص و موج اقربا ديده حق بين َهوج "با وجود  َهوج .
 .۵۷۹باد سخت تند که از ُبن بر گيرد و ويران کند خانه هارا 

:  هاتك) : ۱۶۸"افواههم ضاحکة و السنهم هاتکة و سيوفهم فاتکة" (ص  هاتکة .
 .۵۸۱پرده درى. رسوائى و بى آبروئى  هتك .؛  ۵۸۰پرده در 

ساني نفهواجس بت و تجرد از "اساس ثبوت و استقامت است و رأفت و مح هواجس .
) : جمع ، هاجس. وساوس، وسوسه ها. خطرات شيطانى ۲۰۴و خلوص نيت" (ص 

 .۵۸۲که در دل گذرند  و اين جمع هاجسه است بمعنى چيزى که در دل گذرد 
 الهمز و اللمز و غمز: "ثم احفظه من طوارق الليل و جوارح النهار و غمز -لمز  -َهمز 

لَمز ؛ ۵۸۳: اشاره کردن بچشم. عيب کردن. جمع. همزات َهمز) : ۲۶۸االشرار "(ص 
: اشاره کردن بچشم و مانند آن. اشارۀ با چشم يا سر و مانند آن. عيب کردن. منه قوله 

ننده : عيب ک ِلَمَزةتعالى منهم من يلمزك فى الصدقات. عيب نهادن بر. جمع. َلَمزات. 
  :  ُهَمَزة ؛۵۸۴ر روى. بدگوى در قفا يا آنکه در پس مردم عيب کند. بدگوى. بدگوى د

  ۹۲ص 
: بدگوى از  الُهمَزةُ ؛  ۵۸۵عيب جوى مردم سخن چين. عنوان سورۀ صد و چهارم قرآن 

. رجوع کنيد ۵۸۶: بدگوى در روى؛ و قيل على العکساللمَزة –پس. الَهمز :عيب کردن
ك زدن. اشارت : بچشم اشارت کردن. غمز بالعين.چشم َغمز -سورۀ الهمزة ۳۰به نافه 

کردن بچشم. ناز و غمزه و حرکت بچشم و ابرو. ببدى کس شتافتن و نمامى و سخن 
. و در آثار ثلن اعلٰى رجوع ۵۸۷چينى وى کردن .سخت افشردن. فشردن. دندان زدن 

 .۱۰۴کنيد به کتاب عهدى و نقل آيه اول سوره 
 حرف ياء

"فهل من انحراف اعظم من نقض الميثاق و هل من انحراف أشد  يأجج نار الجوى.
من الفساد و هل من انحراف اعظم من االتحاد مع االعداء. و هل انحراف أشد من 

فى قلوب االصفياء و يسّر افئدة االعداء" (ص  يأجج نار الجوى امر يبکى االحباء و 
ا ، و اجيجًا ، و  – النارُ  )اجت)  (۱) : (۱۶۹ َبت و َتَوقدن ، و کان للهيبها آجِّ ًة: َتَله جا



جَ صوت. ( جلَْهبها. و اثاره . ( –) الناَر: اوقده و اجِت بينهم الشّر: ا جتتا تجالناُر : ا (  .
َج فالٌن َغَضبًا او ذکاء  جسختيهاى گرما  ِاجاج. جمع ، اّجه.) ۲؛  ( ۵۸۸و يقال: تا-  

ه.  َاجٍة.  گويند: القوم فى. م باشد. سختى گرما. سوزش گرماچيزيکه حاصلش گراج
ضاق صدره.  –َجوِّى: مِرَض صدُره. و  -) فالنٌ (َجِوىَ ) ۱( الجوى. – ۵۸۹جمع. ِاجاج 

عاَم: کرهه و لم يوافقه اجَتَوىتطاول مرضه. ( –و  بَغضه –) الطم و يقال: اجَتَوى القوَم: ا
۵۹۰  . 

 ۴مکاتيب جلد 
 حرف باء

 َبهر.) : ۱۹۵فى آفاق غراء "(ص  البهراء"تضيى کالزهرة الزهراء و الشمس  . البهراء
 .۵۹۱روشن شدن. بهر القمر. چيره شد و افزون آمد روشنائى ماه بر فروغ ديگر ستارگان 

 حرف راء
)  ۱) : (۱۴۲" (ص الرّاِسيات"و استقمهم على امر  الذى يتزلزل به الجبال  الرّاِسيات .

جمع راسية که بمعنى کوه استوار است.  راسيات .کوه استوار. مؤنث راسى.  راِسَية .
و با ت‹‹ جبال راسيات ، کوههاى محکم و استوار.  –راسيات و رواسى جمع راسية 

ابت ث راسى . –مولوى ›› گويند اين جبال راسيات. وصف حال عاشقان اندر ثبات
 راسيات.:  ۵۹۳ ) اسرار االٓثار۲( ؛ ۵۹۲راسخ. ثابت و استوار. محکم و بر جاى مانده 

 جمع راسيه. اسم  فاعل عربى.
جنّت ابهاست که شرق و غرب را معّطر نموده و نور مبين افق  َرِخيم"نسيم  َرِخيم .

) کالم نرم و آسان .  نرم ۱) : (۶۲اعلى است که خاور و باختر را منور نموده" (ص 
 بمعنى نرم و خوش.  : عربى صفت ۵۹۵) اسرار االٓثار  ۲؛ ( ۵۹۴آواز  

عطا کردن، بخشش کردن.   -۱)  عربى ۱: (َرْفد) : الف، ۱۹۷" (ص الَرفد المرفود"
بخشش،  -۱عربى  :ِرْفديارى. ب،   -۴بخشش.  -۳کومك کردن، يارى کردن.  -۲

 .۵۹۶ج. ارفاد، رفود  يارى؛ -۲عطا. 
 حرف راء



" از قرار معلوم علماى رسوم را آتش حسد در دلها چنان شعله  علماى رسوم رسوم .
ها و کتب لغت و  ) : در فرهنگنامه۱۲۰-۱۱۹زده که زمام اختيار از دست رفته ( ص

يافت نشد. معنى لغوى › علماى رسوم ‹معارف اسالمى معنى خاصى براى جملۀ 
وافقت رکيبى آن مبه اين شرح است که بنظر ميرسد معنى ت›  رسوم‹و جمع آن › رسم‹

. و عند  ةالعالمبالفتح و سکون السين المهملة فى اللغة  الرسم) ۱با بيان مبارك دارد. (
المنطقين قسم من المعرف مقابل للحد . عند االصوليين اخص من الحد النه قسم 

  (ماخوذ از تازى)  َرسم .) ۲؛ ( ۵۹۷منه و قد عرفت في فصل الدال من باب الحاء 
  ۹۳ص 

) ۳؛ ( ۵۹۸آيين. جمع ، ُرسوم و َمراِسم . امر کردن کسى را بانجام دادن چيزى طريق و 
مراد علم رسمى است در برابر علم حال .  . ۶۰۰ علم رسوم) ۴. ( ۵۹۹ها آيين ُرسوم .

 شيخ بهائى گويد: 
 »علم رسمى سر بسر قيل است و قال      نه ازو کيفيتى حاصل نه حال«

 حرف زاء
) باز دارندگان و موانع. مأخوذ از تازى ممانعات و ۱) : (۱۰۸ص " (زواجر و زوابع"

منهيات شرعى و هر  زواجر شرعى.  -منهيات و چيزهائيکه نهى کرده شده و موانع 
گرد باده.جمع  زوابع.)  ۲؛ ( ۶۰۱چيزيکه شريعت آنرا نهى کرده باشد. و غير مشروع 
. خوانند است که گرباد را زوبعه  ..زوبعة. نام شيطانى است يا رئيسى از پريان و از اينج

زوبعۀ » «زوبعۀ اخرى. «۶۰۳. مؤنث زوبع بمعنى شيطان، ابليس  زوبعه) ۳؛ ( ۶۰۲
 بديع.  ۱۰۱رجوع کنيدبه لوح مبارك قرن » شديد

 حرف س
) : جاى ۱۴۶گرديد" (ص  سحيق"نامۀ شما رسيد و چون رجوع از آن اقليم  سحيق .

 .۶۰۴دور و از آن معنى است در قرآن: تهوى به الريح فى مکامن سحيق 
 حرف ص

 ) . رجوع کنيد به قبل.۱۹۶(ص  صدح.



 اراد ان يستنسر فى هذا الفضآء" (ص بغاث کلصفقة  "خسرت . بغاث کلصفقة 
) ۲؛ (۵۶۰عربى. يکبار دست بر دست ديگر زدن در بيع يا بيعت صفقة .)۱) : (۱۷۵

در لغت زدن دست خود بدست ديگرى است هنگام خريد و فروش يا هنگام بيعت 
، بيع ة خاسرةصفق، بيع سودمند. صفقة رابحةکردن و در شريعت پيمان بستن باشد. 

) مرغى است بطىء الطيران تيره رنگ ، بغاثه ، يکى ۱: (بُغاث) ۳؛ (۶۰۶کار  زيان
بارضنا يستنسر  يعنى هر کس همسايۀ ما شد   جمع ، بغثان. و منه المثل: ان البغاث

:  عربى  ۶۰۸)  اسرار االٓثار  ۲؛ ( ۶۰۷معزز گرديد. آن مرغ که صيد نکند از ضعيفى 
 مرغکى است.

 حرف طاء 
) ۱۷۰بذکرك" (ص  کالطمطام الجهنام القمقام "تالطمالطمطام. الجهنام. القمقام. 

ْمَطامُ ا؛ ۶۰۹ميانۀ دريا. معظم از هر چيز   طمطام .:  النّاُر العظيمة  –: وسط البحِر . و لط
: القْعر  الجهنام : عربى بمعنى وسط دريا؛ ۶۱۱: اسرار االٓثار طمطام؛ ۶۱۰[على التشبيه]

: کلمۀ جهنام مستعمل ۶۱۳اسرار االٓثار   الجهنام.؛ ۶۱۲البئر  البعيدة القعر   -البعيد. و 
در عرف مأخوذ از ريشۀ َجْهم و صفت مبالغه بمعنى عبوس تاريك ميباشد چنانچه نام 
جهنّم کثير الورود در قرآن را بهمين طريق توان عربى مأخوذ از ريشۀ َجهن بهمين اعتبار 
بمعنى ظلمت و درشتروئى و قّوت باشد و زيادتى ميم براى همرديفى طمطام و قمقام 

: مهتر.  مهتر بسيار عطا. دريا . معظم آن براى آنکه  داراى آب َقمقام . قُمقام ؛  گرديد
؛ و نيز ساير معانى که موافق متن لوح نيست ؛  ۶۱۴فراوان است. عدد بسيار. کار سترك 

: البحُر . و يقال : وقع فى َقْمقام من االٔمر : فى عظيم منه . و عَدد َقْمقام ۶۱۵ الَقْمَقامُ 
 : بمعنى بزرگ و مهم و دريا. قماقم جمع.۶۱۶اسرار االٓثار  القمقام .؛  : کثير

 )طاحَ ): (۹البغضاء الى اقصى برية من الغبراء"(ص   طّوحته طوائح"او  . طّوحته طوائح
هالك گرديدن. هالك شدن.در زمين افتادن  طّوح.؛  ۶۱۷فالٌن  –: هلك. و  َطْوحًا –

 . ۶۱۹شدائد. مهلکات  َطوأِح؛  ۶۱۸سرگردان و حيران شدن 



. چادر. جامه ايست که بر دوش َطيلَس ) : ۱۲۲" (ص َطيالَسه"ظلم و عدوان اهل 
: عربى دستمالى بزرگ که بر روى عمامه ۶۲۱اسرار االٓثار  َطْيلَسان .؛  ۶۲۰افکنند 

 ميانداختند و تا روى شانه ها ميرسيد و گردن را ميپوشانيد. طيالسه. جمع.
  ۹۴ص 

 حرف ع
. سخت هر چه باشد. شديد. لشگر بسيار َعَرمَرم) : ۱۸۶" (ص عرمرم "جيش. عرمرم

 : عربى بمعنى سپاه بسيار و بمعنى شديد.۶۲۳؛ اسرار االٓثار ۶۲۲
 حرف غ

 . ۱) : رجوع کنيد به قبل م. ج۹۸(ص  حديقه غلبآء .
) : زاغ. لفظ غراب در زبان عبرى بمعنى سياه است ۴۰ناسوتى" (ص غراب "غراب. 

 .۶۲۵کالغ ... که صداى کالغ را فال بد براى موت و فراق ميگفتند ؛  ۶۲۴
 حرف ميم

ر و بشر و شج… " دلبر امراهلل در نهايت صباوت و مالحت جلوه بآفاق نموده   مدر .
. دقت ۶۳۹) روستا ، ده ، قريه ۲) ُکلوخ. (۱) : (۶۱مدر و حجر را بحرکت آورده"(ص 

 است.» ُکلوخ«ه مقصود نشان ميدهد ک» َحجر«در متن لوح و لفظ
) : ۹المتين" (ص  معقلك"رّب رّب احرس احبّاءك فى حصنك الحصين و  َمعِقل .

 .۶۲۶پناه. محل پناه . پناهگاه . قلعه، دژ . جمع معاقل 
) تير به نشانه رسيده. درست گوينده. مردى که قول و فعل ۱) : (۶۰(ص  مصيب رأى

 .۶۲۷اب رفته. راست و درست (در حالت صفت) بر صو -و راى او صواب باشد
 حرف واو

. وارد شده و مورود؛   ۶۲۸ورود  ِورد. ):۲المورود"(ص الى الورد"حيّوا  الِورُد اْلَمْوُرود.
. براى تفصيل بيشتر رجوع کنيد  ۶۲۹آمده. ورود کرده شدهر وظيفه خوانى نموده شده 

 .۳۰و نافه  ۱۲به نافه 



: دوست. دوستدار. مذکر و مؤنث در آن يکسان است.  ۱۹۷" ص الَودود "ربك ودود .
 .۶۳۰زيرا وصف است که بر مبالغه آيد. از نامهاى خدا  

 حرف هاء
) ۸۹" (ص  َهمسًا "ال تسمع لهم -)۸۶" (ص َهمسًا"ال تسمع لهم صوتًا و ال  َهمسا .

 .۶۳۱ن صوت خفى کرد –: آواز نرم. هر چيز خفى. آواز نرم دهن بى آميزش آواز سينه. 
نمايد و بضيافت دوستان خانه و کاشانه  هشم ثريد" گويا جناب هاشم  هشم ثريد .

شکست آنرا (ُيٰقال َهَشَم الثّۭريَد ِلَقْوِمه )  َهَشَم ) اْلشئ َهْشمًا .) : ( ۱۲۷بيارايد" (ص 
(مصدر) شکستن نان خشك و هر چيز َهْشم خرد کرد نان خشگرا براى تريد آنان. 

َم َفٰالًنا: گرامى کرد و بزرگ داشت او را خشك. گرام ۶۳۲ى کردن . بزرگ داشتن. َهش 
: معرب تريد. تريت. تليت (عاميانه) ثريد؛  ۶۳۳؛ جوانمرد. گرامى کردن و بزرگ داشتن 

نان شکسته در کاسه. نوعى از طعام که پاره هاى نان را در شورباى گوشت تر کنند 
۶۳۴. 

اسير هر خداع اتباع هر ناعقند و مغلوب هر ريح  هوامو " عوام همج رعاعند   َهوام .
. َهوام) ۲. ( ۶۳۵حشرات  -۲. جانوران زهر دار. هامه) جمع. ۱) : (۶۷"(ص عابق

جمع هامة. بمعنى حشرات االرض مثل مار و کژدم و راسو و مور و هر خزنده و گزنده 
 – ۶۳۶خت ى سُهوام بمعنى تشنگ –است. در فارسى به تخفيف هم بکار رفته است 

) َعَبق . چسبيدن بوى خوش بکسى ۲؛ (۶۳۷) داراى بوى تند و تيز  . خوشبو ۱( عابق .
 . ۶۳۸. خوشبوى شدن . آزمند و حريص بچيزى گرديدن 

  
 ٩٥ص 

 مآخذ و منابع
  .۱۹۸ص  ۳م. ج   ۱
  .۱۴۷ص  ۴م. ج   ۲
 .۶۹ -۷۰صص  ۲م. ج   ۳
  .۳۲۸ادعيه محبوب ص   ۴



  .۷۹ص  ۸لدهخدا ج   ۵
  .۱۵التعريفات  ص   ۶
  .۱۲۰ص  ۱کشاف اصطالحات فنون ج   ۷
 .۱۰۳  - ۱۰۴صص  ۱کشاف اصطالحات فنون ج   ۸
  .۲۱المفردات ص   ۹

  .۳۷ص  ۱م .  ج   ۱۰
 . ۷۹۵ص ۱۷لدهخدا ج   ۱۱
     .۲۸۸ص  ۱کشاف اصطالحات فنون ج   ۱۲
 .۴۲التعريفات ص   ۱۳
  .۲۳۶فرهنگ علوم عقلى ص    ۱۴
 .۱۰ص  ۱کشف االسرار ميبدى ج   ۱۵
  .۲۱ص  ۱تفسير بيضاوى ج   ۱۶
  .۲۲۴ص  ۲۶لدهخدا ج   ۱۷
 .۱۲۵وجوه قرآن ص   ۱۸
    .۸۳۵ص  ۱۴لدهخدا ج   ۱۹
 .۲۹التعريفات ص   ۲۰
    .۲۵۳فرهنگ اصطالحات عرفانى ص  ۲۱
  .۱۰۰۶ص  ۱۴لدهخدا ج   ۲۲
 .۳۰التعريفات ص   ۲۳
    .۲۵۹فرهنگ اصطالحات عرفانى ص   ۲۴
   . ۸۵ص  ۸لدهخدا ج   ۲۵
  .۱۹۶خونسارى ص صرف و نحو   ۲۶
  .۲۱مفردات ص   ۲۷
 .۵۳سيرة النبوية ص   ۲۸



  .۴۷ص  ۲اذکار المقربين ج   ۲۹
 .۲۹لوح صيام (لوح دوم) رساله تسبيح و تهليل ص   ۳۰
  .۱۲۱منتخباتى از آثار حضرت نقطه اولى ص  ۳۱
  .۱۶۳۳ص  ۲فمعين ج   ۳۲
 .۱۸۴مفردات ص   ۳۳
  .۲۶۲ص  ۲۳لدهخدا ج   ۳۴
 .۱۶۳۷ص  ۲فمعين ج   ۳۵
  .۵۲۶ص  ۱اف اصطالحات فنون ج کش  ۳۶
  .۶۳۴شطحيّات ص   ۳۷
   .۳۴۴ص  ۱فمعين ج   ۳۸
    .۱۱۱ص  ۸لدهخدا جلد   ۳۹
     .۱۱۲ص  ۸لدهخدا ج   ۴۰
  .۱۰۳ص  ۱کشاف اصطالحات فنون ج   ۴۱
 .۶۳۲شرح شطحيّات ص   ۴۲
  .۲۰۹ص  ۱تلخيص و ترجمۀ کتاب اسفار مال صدرا ج   ۴۳
 .۱۰۳ص  ۱کشاف اصطالحات فنون ج   ۴۴
  .۱۱۶۲ص ۱ين ج فمع  ۴۵
  .۳۱التعريفات ص   ۴۶
 .۱۵۷ص  ۱فمعين ج   ۴۷
  .۱۴۶۳ص  ۲کشاف اصطالحات فنون ج   ۴۸
  ۵۰  .۷۰ص  ۳لسان العرب ج   ۴۹

 .۱۴۵ص  ۳۳لدهخدا ج 
  .۳۷۳المفردات ص    ۵۱
   .۳۳۲-۳۳۱صص  ۳لسان العرب ج   ۵۲



  .۱۱۰۷ص  ۲کشاف اصطالحات فنون ج   ۵۳
  .۱۴۵ص  ۳۳لدهخدا ج   ۵۴
 .۳۴۹ ص ۴۵لدهخدا ج   ۵۵
  .۲ -۴صص  ۲۲لدهخدا ج   ۵۶
 .۳۰۷ص  ۱معجم الوسيط ج   ۵۷
  .۴۰۱اصطالحات و تعبيرات عرفانى ص   ۵۸
 .۶۱۵ص  ۲۶لدهخدا ج   ۵۹
  .۴۵۲ص  ۱معجم الوسيط ج   ۶۰
  .۲۴۳المفردات ص   ۶۱
 .۴۹تسبيح و تهليل ص   ۶۲
  .۵۳کتاب مستطاب اقدس بند   ۶۳
 .۵۲کتاب مستطاب ايقان ص   ۶۴
  .۱۳۴وجوه قرآن ص   ۶۵
 .۱۸۴۰ص ۲فمعين ج   ۶۶
  .۹۹۰ص  ۲فرهنگ معارف اسالمى ج   ۶۷
  .۳۳۴ص  ۲۶لدهخدا ج   ۶۸
 .۸۷ص  ۳۸لدهخدا ج   ۶۹
  .۱۶۳۲ص  ۲فرهنگ معارف اسالمى ج   ۷۰
  .۴۲۳شرح منظومه حکمت ص   ۷۱
 .۶۵ص ۱م. ج   ۷۲
  .۳۰۳۶ص  ۳فمعين ج   ۷۳
  .۸۰التعريفات ص   ۷۴
 .۱۰۲ص  ۳۶لغتنامه دهخدا ج   ۷۵
  .۲۴مفاوضات ص   ۷۶



  .۲۱مفاوضات ص   ۷۷
 .۴۸ص …رساله تسبيح و تهليل مناجات مفصل  ۷۸
  .۹۲۰ص  ۱۵لدهخدا ج   ۷۹
 . ۶۴۵ص  ۱فرهنگ معارف اسالمى ج   ۸۰
  .۲۴۵ص  ۱کشاف اصطالحات فنون ج   ۸۱
 .۴۳۴۸ص  ۴فمعين ج   ۸۲
  .۸۸۶ص  ۲معجم الوسيط ج   ۸۳
 .۱۹۱۲ص  ۳فرهنگ معارف اسالمى ج   ۸۴
  .۴۲۳شرح منظومه حکمت ص   ۸۵
  .۱۹۵ص  ۱۵لدهخدا ج   ۸۶
 .۴۲۳شرح منظومه حکمت ص   ۸۷
  .۱۱۱۹ص  ۲فرهنگ معارف اسالمى ج   ۸۸
   .۵۰۲ص  ۱معجم الوسيط ج   ۸۹
  .۱۸۰۰ص  ۳فرهنگ معارف اسالمى ج   ۹۰
  .۵۲۲ص  ۴۱لدهخدا ج   ۹۱
 .۱۲۸ص  ۵اسرار االٓثار ج   ۹۲
  .۱۲رساله تسبيح و تهليل ص   ۹۳
 .۴ص  ۲سينا ج اشارات و تنبيهات ابوعلى   ۹۴
  .۳۸۰ص  ۱معجم الوسيط ج   ۹۵
 .۶ص  ۲ملل و نحل شهرستانى ج   ۹۶
  .۱۳ص  ۲توضيح الملل ج   ۹۷
 .۱۰۰ص  ۲۴لدهخدا ج   ۹۸
  .۴۲۴قاموس کتاب مقدس ص   ۹۹

  .۸۶مفاوضات ص   ۱۰۰



 .۱۳۰ص  ۱۴لدهخدا ج   ۱۰۱
  .۲۳۳  -۲۳۵ص   ۶لسان العرب ج   ۱۰۲
 .۶۶۱ – ۶۷۰صص   ۴۴لدهخدا ج   ۱۰۳
  .۲۰۲۱ص  ۳نگ معارف اسالمى ج فره  ۱۰۴
  .۱۰۷التعريفات ص   ۱۰۵
 .۲۸۹ – ۲۹۱وجوه قرآن صص   ۱۰۶
  .۵۰۱المفردات ص   ۱۰۷
 .۲۸و  ۲۰و  ۱۷لسان التنزيل صص   ۱۰۸
  .۱۷منتخباتى از آثار حضرت نقطه اولٰى ص   ۱۰۹
  .۲۹۵ص  ۴مائده آسمانى ج   ۱۱۰
 ۹۶ص 

 مآخذ و منابع

  .۴۱ – ۴۲کتاب بديع صص    ۱۱۱
 .۹. حديث شماره ۳۱۱ص  ۶االنوار ج بحار   ۱۱۲
  .۱۲۷۳۴حديث شماره ۴مسند امام حنبل ج   ۱۱۳
 .۱۰کيميايى سعادت. امام محّمد غزالى  ص   ۱۱۴

  .۸۸۵قاموس کتاب مقدس ص   ۱۱۵ 
  .۱۰۲۴ص  ۲قمعين ج   ۱۱۶
 .۲۲التعريفات ص   ۱۱۷
  .۳۱۰ص  ۲اصول کافى ج   ۱۱۸
  .۱حديث شماره ۳۰۹ص  ۲اصول کافى ج   ۱۱۹
 .۲۱بديع ص  کتاب  ۱۲۰
  .۱۴کتاب مستطاب ايقان ص   ۱۲۱
  .۲۵کتاب مستطاب ايقان ص   ۱۲۲



   .۲۱۰کتاب بديع ص   ۱۲۳
     . ۳۰ – ۳۱کتاب بديع صص   ۱۲۴
  .۳۷۳ص  ۱قاموس کتاب مستطاب ايقان ج   ۱۲۵
  .۲۸التعريفات ص   ۱۲۶
 .۸۱۴ – ۸۱۵صص  ۱۴لدهخدا ج   ۱۲۷
  .۱۷۰ص  ۲م . ج   ۱۲۸
  .۵۲ص  ۱م. ج   ۱۲۹
 .۱۸۸ ص ۱م. ج   ۱۳۰
  .۳ص ۱م. ج   ۱۳۱
  .۳۱ص  ۱م. ج   ۱۳۲
 .۶۳ – ۶۴صص  ۱م. ج   ۱۳۳
  .۱۰۲ص  ۱م. ج   ۱۳۴

  .۱۱۸ص  ۱م. ج   ۱۳۵ 
 .۱۵۱ – ۱۵۲صص  ۱م. ج   ۱۳۶
  .۲۴۱ص  ۱م. ج   ۱۳۷
  .۲۴۳ – ۲۴۴صص  ۱م. ج   ۱۳۸
 .۲۷۳ – ۲۷۴صص  ۱م. ج   ۱۳۹
  .۳۴۷ص  ۱م. ج   ۱۴۰
  .۲۰۲ – ۲۰۳صص  ۲م. ج   ۱۴۱
 .۵۳ص  ۲م. ج   ۱۴۲
  .۱۶۸ص  ۲م. ج   ۱۴۳
  .۲ص ۴م. ج   ۱۴۴
  .۴ص ۴م. ج   ۱۴۵
 .۲۳ص  ۴م. ج   ۱۴۶



  .۳۴۸  -۳۴۹صص  ۱م. ج   ۱۴۷
  .۴۳ -۴۴صص  ۱م. ج   ۱۴۸
 .۱۹۶ص ۲م. ج   ۱۴۹
  .۱۳۸ص  ۱م. ج   ۱۵۰
    .۲۲۹ص  ۳م ج   ۱۵۱
 .۴ص  ۴م. ج   ۱۵۲
    . ۹۱ص  ۲م. ج   ۱۵۳
  .۳۵۳ -۳۵۴صص  ۱م. ج   ۱۵۴
   .۱۸۴ – ۱۸۵صص  ۲م. ج   ۱۵۵
  .۲۹۸ -۲۹۹صص  ۳م. ج   ۱۵۶
  .۲۷۷ – ۲۷۸صص  ۱م. ج   ۱۵۷
 .۱۲۷ – ۱۲۸صص  ۲م. ج   ۱۵۸
  .۲۷۰ص  ۲م. ج   ۱۵۹
    .۸۷ص  ۱م. ج    ۱۶۰
 .۱۳۱ -۱۳۲صص  ۱م. ج   ۱۶۱
  .۱۴۳ص  ۱م. ج   ۱۶۲
  .۱۴۰ص  ۳م. ج   ۱۶۳
 .۱۴۵ -۱۴۶صص  ۳م. ج   ۱۶۴
  .۲۸۸ص  ۳م. ج   ۱۶۵
  .۴۰۴-۴۰۵صص  ۳م. ج   ۱۶۶
 .۶۶ص  ۴م. ج   ۱۶۷
  .۱۸۷  -۱۸۸ صص ۴م. ج   ۱۶۸
  .۱۶۸ -۱۶۹صص  ۳. ج  آ. ق. اعلىٰ   ۱۶۹
 .۳۹۲ص  ۴مائده آسمانى ج   ۱۷۰



  .۲۵۲ص  ۴مائده آسمانى ج   ۱۷۱
 .۴۳مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر  ص   ۱۷۲
  .۳۰۲مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر  ص   ۱۷۳
 .۱۲رساله تسبيح و  تهليل ص   ۱۷۴
  .۱۴کتاب مستطاب ايقان ص   ۱۷۵
 . چاپ مصر.۱۳۶ايقان ص  کتاب مستطاب  ۱۷۶
  .۱۴۵کتاب مستطاب ايقان ص   ۱۷۷
 .۱۹۷ – ۱۹۸کتاب مستطاب ايقان صص   ۱۷۸
  .۵۳کتاب مستطاب ايقان ص   ۱۷۹
  .۲۵ص  ۱۰۵لوح سنه   ۱۸۰
 .۲۵۹تلخيص تارخ نبيل ص   ۱۸۱
  .۳۷التعريفات ص   ۱۸۲
  .۶۸۹ -۶۹۰صص   ۱فمعارف اسالمى ج   ۱۸۳
 .۱۳۴۰ص  ۱فمعين ج   ۱۸۴
  .۲۷۵ – ۲۷۶ص  ۱حات فنون ج کشاف اصطال  ۱۸۵
 .۱۳ص  ۳صحيح مسلم ج   ۱۸۶
  .۱۱۰ص  ۲فتوحات مکيّه ج   ۱۸۷
  .۱۱۰۳ص  ۱فمعين ج   ۱۸۸
   .۱۷۵ص  ۸لدهخدا ج   ۱۸۹
  .۶۸ص  ۱کشاف اصطالحات فنون ج   ۱۹۰
 .۲۴۱صريرات ص   ۱۹۲    .۲۶ص  ۴لسان العرب ج   ۱۹۱
  .۲۹التعريفات ص    ۱۹۳
  .۸۷۸ص  ۱۴لدهخدا ج   ۱۹۴
 .۱۲۵۵ص  ۲اصطالحات فنون ج کشاف   ۱۹۵



  .۲۰۷اصول الدين. عبدالقاهر البغدادى ص   ۱۹۶
  .۲۴۰صريرات ص   ۱۹۷
 .۱۳۴۳-۱۳۴۴صص  ۴فمعين ج   ۱۹۸
  .۱۳۶۶ص  ۱فمعين ج   ۱۹۹
  . ۱۰۹۵ص  ۴لدهخدا ج   ۲۰۰
 .۲۰۴۲ص  ۲فمعين ج   ۲۰۱
  .۲۵۱۸ص  ۲فمعين ج   ۲۰۲
  .۱۴۱۰ص  ۳فمعارف اسالمى ج   ۲۰۳
 .۴۷۲۰ص  ۴فمعين ج   ۲۰۴
  .۴۵۸۱ص  ۴فمعين ج   ۲۰۵
  .۴۳۹۲ص  ۴فمعين ج   ۲۰۶
 .۴۵۸۱ص  ۴فمعين ج   ۲۰۷
  .۴۸۷۴ص  ۴فمعين ج   ۲۰۸
  .۴۴۱۱ص  ۴فمعين ج   ۲۰۹
 .۴۴۱۱ص  ۴فمعين ج   ۲۱۰
  .۴۳۷۶ص  ۴فمعين ج   ۲۱۱
  .۴۹۸۲ص  ۴فمعين ج   ۲۱۲
 .۴۹۲۹ص  ۴فمعين ج   ۲۱۳
  .۹۸۸ص  ۳لدهخدا ج   ۲۱۴
  .۱۰۱۲ص  ۴لدهخدا ج   ۲۱۵
 .۲۲۹۵ص  ۲فمعين ج   ۲۱۶
    .۱۹۳۳ص  ۵لدهخدا ج   ۲۱۷
  .۱۹۸۸ص  ۵لدهخدا ج   ۲۱۸
 .۲۲۰ص  ۱فمعين ج   ۲۱۹



  . ۴۲۷ص  ۲۵لدهخدا ج   ۲۲۰
  .۲۳۴۱ص  ۲فمعين ج   ۲۲۱
 .۲۸۵۰ص  ۷لدهخدا ج   ۲۲۲
  .۳۰۸ص  ۱فمعين ج   ۲۲۳
  .۳۶۰المفردات ص   ۲۲۴
   .۶۵۰ص  ۲معجم الوسيط ج   ۲۲۵
  .۲۶۴ص  ۹لسان العرب ج   ۲۲۶
  .۱۸۵۶ ص ۵دهخدا ج   ۲۲۷
 .۱۷۰ص  ۲لدهخدا ج   ۲۲۸
  .۴۰۷۴ص  ۳فمعين ج   ۲۲۹
  .۴۴۶ص  ۱معجم الوسيط ج   ۲۳۰
   .۲۷۲ص  ۱فمعين ج   ۲۳۱
  .۲۷۶  - ۲۷۷ص  ۱فمعين ج   ۲۳۲
  .۶۱ص  ۱فرهنگ معارف اسالمى ج   ۲۳۳
 .۱اسرار االٓثار ج   ۲۳۴
  .۷۳۶ص  ۲معجم الوسيط ج   ۲۳۵
  .۱۲۶۸ص  ۳ - ۴فرهنگ جامع نوين ج   ۲۳۶
  .۱۲۵۵ص  ۱ج فمعين   ۲۳۷
 ۹۷ص 

 مآخذ و منابع
  .۲۷۶ص  ۱قمعين ج   ۲۳۸
  .۳۸۴ص  ۱قمعين ج   ۲۳۹
 .۴۱۸ص  ۱فمعين ج   ۲۴۰
  .۱۵۸ص  ۱فمعين ج   ۲۴۱



  .۱۰۸۲ص  ۱فمعين ج   ۲۴۲
 .۴۱۶ -۵۱۷صص  ۱فرهنگ معارف اسالمى ج   ۲۴۳
  .۲۵التعريفات ص   ۲۴۴
  .۳۹۵ص  ۸لدهخدا ج   ۲۴۵
 .۵۴۷ص  ۱فمعين ج   ۲۴۶
  .۸۰ غياث اللغات ص  ۲۴۷
  .۴۴۴ – ۴۴۵صص ۱معجم البلدان ج  ۲۴۸
 .۴۶۵ص  ۱فمعين ج   ۲۴۹
  .۵۶۴ص  ۱فمعين ج   ۲۵۰
    .۷۲۷ص  ۱۰لدهخدا ج   ۲۵۱
 .۴۳ص  ۱معجم الوسيط ج   ۲۵۲
  .۵۵۴ص  ۱فمعين ج   ۲۵۳
  .۵۹ص  ۲اسرار االٓثار ج   ۲۵۴
 .۵۹۷ص  ۱فمعين ج   ۲۵۵
  .۶۱۴ص  ۱فمعين ج   ۲۵۶
   .۵۷۸ص  ۱فرهنگ معارف اسالمى ج   ۲۵۷
  .۱۰۵۷ص ۱فمعين ج   ۲۵۸
   .۴۳۱ص  ۱معجم الوسيط ج      ۲۵۹
  .۱۵۶ص  ۸لسان العرب ج   ۲۶۰
  .۱۴۶ص  ۴اسرار االٓثار ج   ۲۶۱
 .۲۷۲رسالۀ تسبيح و تهليل ص   ۲۶۲
  .۸۰۱ص  ۱۴لدهخدا ج   ۲۶۳
  .۱۶۱ص  ۱اسرار االٓثار ج   ۲۶۴
 .۴۴ص  ۱۴لدهخدا ج   ۲۶۵



  .۹۲ص  ۱۱لسان العرب ج   ۲۶۶
  .۱۶۱ص  ۱اسرار االٓثار ج   ۲۶۷
 .۱۸۸ص  ۱اسرار االٓثار ج   ۲۶۸
  .۱۲۰۷ص  ۱فمعين ج   ۲۶۹
  .۳۶ص  ۱۵لدهخدا ج   ۲۷۰
 .۹۳ص  ۲۸لدهخدا ج   ۲۷۱
  .۲۱۹۳ص  ۲فمعين ج   ۲۷۲
  .۲۲۶ص  ۱۵لدهخدا ج   ۲۷۳
 .۲۳۰ص  ۱۵لدهخدا ج   ۲۷۴
    .۳۵۰ص  ۱۵لدهخدا ج   ۲۷۵
  .۹۱المفردات ص   ۲۷۶
 .۱۸۴ص  ۱۵لدهخدا ج   ۲۷۷
  .۱۳۳۹ص  ۱فمعين ج   ۲۷۸
  .۱۵۵ص  ۱معجم الوسيط ج   ۲۷۹
 .۲۶۹ص  ۱۷لدهخدا ج   ۲۸۰
  .۱۳۷۵ص  ۱فمعين ج   ۲۸۱
  .۱۳۳۰ص  ۱فمعين ج   ۲۸۲
 .۱۳۷۲ ۱فمعين ج   ۲۸۳
  .۱۳۷۱ص  ۱فمعين ج   ۲۸۴
  .۷۹ص  ۲اسرار االٓثار ج   ۲۸۵
 .۱۳۹۲ص  ۱فمعين ج   ۲۸۶
    .۶۸۷ص  ۱۹لدهخدا ج   ۲۸۷
  .۷۶ص  ۸لسعرب ج   ۲۸۸
 .۲۲۸۵ص  ۱فمعين ج   ۲۸۹



  .۳۹۳ص  ۴م. آسمانى ج   ۲۹۰
  .۱۳۸۸ص  ۱فمعين ج   ۲۹۱
 .۱۴۱۶ص  ۱فمعين ج   ۲۹۲
  .۱۴۹۵ص  ۲فمعين ج   ۲۹۳
  .۱۳۶۴ص  ۱فمعين ج   ۲۹۴
 .۱۴۷۷ص  ۲فمعين ج   ۲۹۵
  .۱۶۴۲ص  ۲فمعين ج   ۲۹۶
  .۷ص  ۴اسرار االٓثار ج   ۲۹۷
 .۱۶۳۸ص  ۲فمعين ج   ۲۹۸
  .۱۶۵۷ص  ۲فمعين ج   ۲۹۹
  .۴۶۴۲ص  ۴فمعين ج   ۳۰۰
 .۱۶۴۵ص  ۲عين ج فم  ۳۰۱
  .۵۶ص  ۲۴لدهخدا ج   ۳۰۲
  .۱۷۲۶ص  ۲فمعين ج   ۳۰۳
 .۳۶۷ص  ۴۵لدهخدا ج   ۳۰۴
  .۱۳۹ص ۱۰لسان العرب ج   ۳۰۵
  .۳۹۳ص  ۱معجم الوسيط ج   ۳۰۶
 .۳۴۸ص  ۲۵لدهخدا ج   ۳۰۷
  .۵۵۸ص  ۲۵لدهخدا ج   ۳۰۸
  .۱۴۰ص  ۲۶لدهخدا ج   ۳۰۹
 .۵ص  ۲۶لدهخدا ج   ۳۱۰
  .۱۰۱ص  ۴اسرار االٓثار ج   ۳۱۱
  .۳۷۷ص   ۲۶لدهخدا ج   ۳۱۲
 .۱۷۹۶ص  ۲فمعين ج   ۳۱۳



  .۸ص  ۲۹لدهخدا ج   ۳۱۴
  .۲۶۷ص  ۲۷لدهخدا ج   ۳۱۵
 .۲۹۲ص  ۲۷لدهخدا ج   ۳۱۶
  .۷۲ص  ۲۹لدهخدا ج   ۳۱۷
 .۲۲۴ص  ۴، اسرار االٓثار ج ۷۲ص   ۲۹لدهخدا ج    ۳۱۸
  .۴۴۵۸صد  ۴فمعين ج   ۳۱۹
  .۷۷ص  ۲۸لدهخدا ج   ۳۲۰
 .۲۱۴۴ص  ۲فمعين ج   ۳۲۱
    .۱۶۰ص  ۲۸هخدا ج لد  ۳۲۲
  .۲۱۴۸ص  ۲فمعين ج   ۳۲۳
 .۲۱۷۹ص  ۴فمعين ج   ۳۲۴
  .۶۴ص  ۲۸لدهخدا ج   ۳۲۵
  .۶۰ص  ۲۸لدهخدا ج   ۳۲۶
 .۲۲۴۰ص  ۲فمعين ج   ۳۲۷
  .۸۹ص  ۲۸لدهخدا ج   ۳۲۸
  .۲۲۵۲ص  ۲فمعين ج   ۳۲۹
 .۳۷۸ص  ۳۰لدهخدا ج   ۳۳۰
  .۶۱۵ص  ۲معجم الوسيط ج   ۳۳۱
  .۲۵۱و  ۲۴۲ص  ۳۲لدهخدا ج   ۳۳۲
 .۳۹۹ص  ۳۲لدهخدا ج   ۳۳۳
  .۲۴۳۶ص  ۲فمعين ج   ۳۳۴
  .۲۸۰ص  ۳۲لدهخدا ج   ۳۳۵
 .۴۲۲ص  ۴اسرار االٓثار ج   ۳۳۶
  .۲۳۹۶ص  ۲فمعين ج   ۳۳۷



  .۷۲التعريفات ص   ۳۳۸
   .۲۷۹ص  ۳۳لدهخدا ج   ۳۳۹
  .۲۲کتاب مستطاب ايقان ص   ۳۴۰
  .۱قصيدۀ تائيه ص   ۳۴۱
 .۲۵۵۵ص  ۲فمعين ج   ۳۴۲
  .۱۲۵.لسان التنزيل  ص . ۷۴۱ص  ۲معجم الوسيط ج   ۳۴۳
 .۲۴۶۶ص  ۴فمعين ج   ۳۴۴
  .۳۳۱و  ۶۶صص  ۳۴لدهخدا ج   ۳۴۵
  .۲۶۹۷ص  ۲فمعين ج   ۳۴۶
 .۱۲۳ص  ۴۶لدهخدا ج   ۳۴۷
  .۲۷۳۴ص  ۲فمعين ج   ۳۴۸
  .۲۶۷۸ص  ۲فمعين ج   ۳۴۹
 .۷۴۱ص  ۲معجم الوسيط ج   ۳۵۰
  .۵۰۲ص  ۱معجم الوسيط ج   ۳۵۱
  .۲۷۶۸ص  ۲فمعين ج   ۳۵۲
 .۲۶۱ص  ۳۴لدهخدا ج   ۳۵۳
  .۳۱۹ص  ۳۵لدهخدا ج   ۳۵۴
  .۹ص  ۵اسرار االٓثار ج   ۳۵۵
 .۳۱۴۸ص  ۳فمعين ج     ۳۵۶
    .۴۴۹ص  ۳۶لدهخدا ج   ۳۵۷
  .۵۱ص  ۵اسرار االٓثار ج   ۳۵۸
   .۳۵۵۳ص  ۳فمعين ج   ۳۵۹
  .۶۲ص  ۵اسرار االٓثار ج   ۳۶۰
  .۳۴۶لسان التنزيل ص    ۳۶۱



 .۱۵۶۵ص  ۲فمعين ج   ۳۶۲
  .۲۷۸ص  ۲۱لدهخدا ج   ۳۶۳
  .۲۹۸ص  ۱الوسيط ج  معجم  ۳۶۴
 .۸۰۶ص  ۱۷لدهخدا ج   ۳۶۵
  .۱۲۹ص  ۳اسرار االٓثار ج   ۳۶۶
  .۴۰۶۵ص  ۳فمعين ج   ۳۶۷
 .۲۸۲ص  ۴۰لدهخدا ج   ۳۶۸
  ۹۸ص 

  مآخذ و منابع
  .۳۸۸ص  ۳۹لدهخدا ج   ۳۶۹
  .۱۰۰۱ص  ۳لدهخدا ج   ۳۷۰
 .۳۹۰۶ص  ۳فمعين ج   ۳۷۱
  .۹۳۸ص  ۴۰لدهخدا ج   ۳۷۲
  .۸۵۵ص  ۲معجم الوسيط ج   ۳۷۳
 .۹۰ص  ۷لسان العرب ج   ۳۷۴
    .۶۰۶ص  ۴۱لدهخدا ج   ۳۷۵
  .۹۸ص  ۴۰لدهخدا ج   ۳۷۶
 .۱۱۳۸ص ص  ۴۲لدهخدا ج   ۳۷۷
    .۱۳۷ص  ۴۲لدهخدا ج   ۳۷۸
  .۱۱۹۰ص  ۴۲لدهخدا ج   ۳۷۹
 .۵۲۱ص  ۲۶لدهخدا ج   ۳۸۰
  .۲۵۰ص ۱ – ۲فرهنگ جامع نوين ج   ۳۸۱
  .۳۵۳ص   ۴۰لدهخدا ج   ۳۸۲
 .۱۷۲ص  ۴۰لدهخدا ج   ۳۸۳



  .۴۰۱۶ص  ۳ فمعين ج  ۳۸۴
  .۷۳ص  ۳۹لدهخدا ج   ۳۸۵
 .۳۰۳ص  ۴۲لدهخدا ج   ۳۸۶
  .۱۲۲۷ص  ۴۲لدهخدا ج   ۳۸۷
  .۱۳۴۱ص  ۴۲لدهخدا ج   ۳۸۸
     .۲۱۱ص  ۴۰لدهخدا ج   ۳۸۹
    .۵۹۸ص  ۲۴لدهخدا ج   ۳۹۰
  .۶۷۳ص  ۴۱لدهخدا ج   ۳۹۱
 .۲ص  ۲۷لدهخدا ج   ۳۹۲
  .۱۳۹ص  ۲۷لدهخدا ج   ۳۹۳
  .۸۹۷ص  ۴۱لدهخدا ج   ۳۹۴
   .۱۲۶ -۱۲۲۷صص  ۴۲لدهخدا ج   ۳۹۵
  .۱۹۶۵و  ۱۷۱۴صص  ۳فمعارف اسالمى ج   ۳۹۶
 .۳۷۴و  ۳۸صص  ۴۳لدهخدا ج   ۳۹۷
  .۹۰۵ص  ۲معجم الوسيط ج   ۳۹۸
   .۳۰۸ص  ۴۳لدهخدا ج   ۳۹۹
  .۸۹۸ -۸۹۹صص  ۲معجم الوسيط ج   ۴۰۰
   .۵۸۸و  ۵۴۰صص  ۴۴لدهخدا ج   ۴۰۱
  .۹۲۷ص ۲معجم الوسيط ج   ۴۰۲
   .۳۵۵ص  ۴۳لدهخدا ج   ۴۰۳
  .۹۰۲ص  ۲معجم الوسيط ج   ۴۰۴
     .۳۷۵ص  ۴۳لدهخدا ج   ۴۰۵
  .۹۰۶ص  ۲معجم الوسيط ج   ۴۰۶
   .۴۸۰ص  ۴۳لدهخدا ج   ۴۰۷



          .۹۱۸ص  ۲معجم الوسيط ج   ۴۰۸
   .۶۷۵و  ۶۵۱صص  ۴۴لدهخدا ج   ۴۰۹
          .۹۴۰ص  ۲معجم الوسيط ج   ۴۱۰
   .۵۳۰ص  ۴۴لدهخدا ج   ۴۱۱
  .۴۸۱۶ص  ۴فمعين ج   ۴۱۲
 .۲۱۹ ص ۴۵لدهخدا ج    ۴۱۳
    .۲۶۶ص  ۴۵لدهخدا ج   ۴۱۴
 .۳۰۴ص  ۵اسرار االٓثار ج   ۴۱۵
  .۴۹۸۵ص  ۴فمعين ج   ۴۱۶
    .۳۵۰ص  ۴۵لدهخدا ج   ۴۱۷
 .۳۳۰ص  ۴۵لدهخدا ج   ۴۱۸
  .۵۰۹ص  ۴فمعين ج   ۴۱۹
  .۳۴۸المفردات ص   ۴۲۰
   .۳۵۸ص  ۳۱لدهخدا ج   ۴۲۱
  .۶۲۹ص  ۲معجم الوسيط ج   ۴۲۲
  .۱۰۹ص  ۱رياض اللغات ج   ۴۲۳
 .۲۸۶۷ص  ۷ج  لدهخدا  ۴۲۳
  .۲۱۶۱ص  ۶لدهخدا ج   ۴۲۵
  .۷۳۸ص  ۱۴لدهخدا ج   ۴۲۶
 .۸۵۸ص  ۱ – ۲فرهنگ جامع نوين ج   ۴۲۷
  .۵۳۹ص  ۱معجم الوسيط ج   ۴۲۸
  .۸۶۴ص  ۲معجم الوسيط ج   ۴۲۹
 .۲۹۷۲ص  ۷لدهخدا ج   ۴۳۰
    .۴۳۹ص  ۳۰لدهخدا ج   ۴۳۱



  .۴۷۶ص  ۱فمعين ج   ۴۳۲
   .۷۰۴ص  ۱۰لدهخدا ج   ۴۳۳
  .۱۰۰ -۱۰۱صص  ۳۲لدهخدا ج   ۴۳۴
  .۴۷۶ص  ۱فمعين ج   ۴۳۵
 .۱۷۵فرهنگ اصطالحات عرفانى ص   ۴۳۶
  .۱۲۸ص  ۱فمعين ج   ۴۳۷
  .۳۳۸مجموعه الواح چاپ مصر ص   ۴۳۸
 .۴۴ص   ۱۴لدهخدا ج   ۴۳۹
  .۱۱۹۳ص  ۱فمعين ج   ۴۴۰
    .۱۶۶ص  ۱۵لدهخدا ج   ۴۴۱
 .۳۹ص  ۱۶لدهخدا ج   ۴۴۲
  .۲۹ص  ۱۶لدهخدا ج   ۴۴۳
  .۳۹۱ – ۴۰۲هرمزد نامه صص   ۴۴۴
 .۳۷ص  ۱محاضرات ج   ۴۴۵
  .۱۸۲ص  ۸لسان العرب ج   ۴۴۶
    .۶۱۵ص  ۱۹لدهخدا ج   ۴۴۷
 .۲۱۲ص  ۳اسرار االٓثار ج   ۴۴۸
    .۳۲۳ص  ۳۹لدهخدا ج   ۴۴۹
  .۸۰۱ص  ۱۴لدهخدا ج   ۴۵۰
 .۱۴۰۴ص  ۱فمعين ج   ۴۵۱
  .۱۳۷و  ۱۳۲صص  ۲۰لدهخدا ج   ۴۵۲
  .۲۸۵لسان التنزيل ص   ۴۵۳
 .۲۵۸ص  ۳اسرار االٓثار ج   ۴۵۴
  .۱۵۸۴ص  ۲فمعين ج   ۴۵۵



   .۳۰۷ص  ۲۳لدهخدا ج   ۴۵۶
  .۳۳۳ -۳۳۴صص  ۱معجم الوسيط ج   ۴۵۷
  .۹و  ۷صص  ۲۴لدهخدا ج   ۴۵۸
 .۱۹۹ص ۴اسراراالٓثار ج   ۴۵۹
  .۴۸۴ص  ۱معجم الوسيط ج   ۴۶۰
  .۲۰۴۸ص  ۲فمعين ج   ۴۶۱
 .۲۱۷۰ص  ۲فمعين ج   ۴۶۲
  .۵۲۷ص  ۱معجم الوسيط ج   ۴۶۳
  .۳۹۳ص  ۲۸لدهخدا ج   ۴۶۴
   .۱۲۹ص  ۲۹لدهخدا ج   ۴۶۵
  .۳۰ص  ۳۰لدهخدا ج    ۴۶۶
  .۳۰۷ص  ۴اسرار االٓثار ج   ۴۶۷
 .۳۸۰ص  ۳۰لدهخدا ج   ۴۶۸
  .۴۹ – ۵۰صص  ۳۲لدهخدا ج   ۴۶۹
  .۴۰۶ص  ۴اسرار االٓثار ج   ۴۷۰
   .۱۰۸ص  ۳۲لدهخدا ج   ۴۷۱
    .۳۲۴ص  ۳۲لدهخدا ج   ۴۷۲
  ۲۵۴۵ص  ۲فمعين ج   ۴۷۳
 .۶۲ص  ۳۴لدهخدا ج   ۴۷۴
  .۱۸۴ص  ۳۴لدهخدا ج   ۴۷۵
  .۴۹۱ص  ۴اسرار االٓثار ج   ۴۷۶
   .۲۷۳۶ص  ۲فمعين ج   ۴۷۷
    .۳۴۱ص  ۳۴لدهخدا ج   ۴۷۸
  .۳۶۳ص  ۳۵لدهخدا ج   ۴۷۹



 .۳۳۲ص  ۱معجم الوسيط   ۴۸۰
    .۱۱۹ص  ۴۰لدهخدا ج   ۴۸۱
   .۷۳۰ص  ۴۱لدهخدا ج   ۴۸۲
  .۱۰۰۶ص  ۳ -۴فرهنگ جامع نوبن ج   ۴۸۳
  .۷۹المفردات ص   ۴۸۴
   .۲۶۵و  ۳۵لسان التنزيل صص   ۴۸۵
  .۳۲۳ص  ۳۹لدهخدا ج   ۴۸۶
  .۸۰۱ص  ۱۴لدهخدا ج   ۴۸۷
 .۴۱۳۱ص  ۳فمعين ج   ۴۸۸
  .۱۴۹ص  ۵اسرار االٓثار ج   ۴۸۹
  .۲۲۷ – ۲۲۸صص  ۳۲لدهخدا ج   ۴۹۰
  .۸۱۱ص  ۱۷لدهخدا ج   ۴۹۱
 ۹۹ص 

 مآخذ و منابع
  .۱۱۷ص  ۵اسرار االٓثار ج   ۴۹۲
  .۷۹۱ص  ۴۱لدهخدا ج   ۴۹۳
 .۶۴۶۷ص  ۴فمعين ج   ۴۹۴
  .۷۲۷ص  ۴۴لدهخدا ج   ۴۹۵
  .۴۹۹۲ص  ۴فمعين ج   ۴۹۶
   .۸۳ص  ۴۵لدهخدا ج   ۴۹۷
  .۲۸۰ص  ۵اسرار االٓثار ج   ۴۹۸
  .۷۶ص  ۲۸لدهخدا ج   ۴۹۹
 .۵۱۵ص  ۱معجم الوسيط ج   ۵۰۰
  .۲۴۰ص  ۴اسرار االٓثار ج   ۵۰۱



  .۲۱۶ص  ۴۵لدهخدا ج   ۵۰۲
     .۳۶۷ص  ۴۵لدهخدا ج   ۵۰۳
  .۵۲۷۱ص  ۴فمعين ج   ۵۰۴
  .۳۶۷ص  ۵ج اسرار االٓثار   ۵۰۵
 .۱۲۵ص  ۲لدهخدا ج   ۵۰۶
  .۱۴۰ص  ۲لدهخدا ج   ۵۰۷
  .۱۰۹۲ص  ۴لدهخدا ج   ۵۰۸
 .۲۳۶ص  ۱فمعارف اسالمى ج   ۵۰۹
  .۲۹۲۹ص  ۷لدهخدا ج   ۵۱۰
  .۲۹۷ص  ۱فرهنگ معارف اسالمى ج     ۵۱۱
 .۴۵۸ص  ۱فمعين ج    ۵۱۲
  .۳۴۴ص  ۱فمعين ج   ۵۱۳
  .۶۵ص  ۱۸لدهخدا ج   ۵۱۴
   .۱۳۸۰ص  ۱فمعين ج   ۵۱۵
  .۱۳۷ص  ۴۲لدهخدا ج   ۵۱۶
  .۵۳۸ص  ۱فمعين ج   ۵۱۷
 .۵۴۳ص  ۱۳لدهخدا ج   ۵۱۸
  .۱۹۲ص  ۴۲لدهخدا ج   ۵۱۹
  .۱۰۸۴ص  ۱۴لدهخدا ج   ۵۲۰
 .۱۱۸۵ص  ۱فمعين ج   ۵۲۱
  .۱۹۰ص  ۱اسرار االٓثار ج   ۵۲۳  .۱۱۹۰ص  ۱فمعين ج   ۵۲۲
   .۱۱۹۲ص  ۱فمعين ج   ۵۲۴
  .۱۹۲ص  ۱اسراراالٓثار ج   ۵۲۵
    .۳۸۵ص  ۱۷لدهخدا ج   ۵۲۶



   .۸۱ص  ۳اسرار االٓثار ج    ۵۲۷
      .۷۶۱ -۷۶۲صص  ۲فرهنگ معارف اسالمى ج   ۵۲۸
   .۱۰۳۱ص  ۱فمعين ج   ۵۲۹
  .۴۰۵ص  ۱ -۲فرهنگ جامع نوين ج   ۵۳۰
  .۱۶۲ص  ۲۱لدهخدا ج   ۵۳۱
 .۵۵۵ص  ۲۲لدهخدا ج   ۵۳۲
  .۲۵۱ص  ۳اسرار االٓثار ج   ۵۳۳
  .۳۱۸ص  ۱معجم الوسيط ج   ۵۳۴
 .۳۶۸ص  ۲۳لدهخدا ج   ۵۳۵
  .۵۲۸ص  ۲۵لدهخدا ج   ۵۳۶
  .۴۸ص  ۲۶لدهخدا ج   ۵۳۷
 .۱۵۷ص  ۱فمعين ج   ۵۳۸
  .۵۰۳ص  ۱معجم الوسيط ج   ۵۳۹
  .۴۰۹ص  ۲۷لدهخدا ج   ۵۴۰
 .۱۲۵ص  ۲۷لدهخدا ج   ۵۴۱
  .۴۹۸ص  ۱معجم الوسيط ج   ۵۴۲
  .۲۱۵۳ص  ۲فمعين ج   ۵۴۳
  . ۸۷۵ص  ۱-۲فجامع نوين ج   ۵۴۴

  .۹۲ص  ۲۸لدهخدا ج   ۵۴۵ 
  .۱۷۷ص  ۲۹لدهخدا ج  ۵۴۶
  . ۶ص  ۲۹لدهخدا ج   ۵۴۷
  .۵۵۲ص  ۲معجم الوسيط ج   ۵۴۸
  .۲۳۳ص  ۲۹لدهخدا ج    ۵۴۹
  .۲۲۴۰ص  ۲فمعين ج  ۵۵۰



  .غياث اللغات ۵۵۱
  . ۳۱۰المفردات ص   ۵۵۲
  . ۴۴۱۸ص  ۴فمعين ج   ۵۵۳
  .۲۴۵ -۲۴۶صص  ۳۰لدهخدا ج   ۵۵۴
  .۶۸التعريفات ص     ۵۵۵
  .۲۳۵۴ص  ۲فمعين ج     ۵۵۶
  . ۲۹۴ص  ۳۲لدهخدا ج    ۵۵۷
  .۶۶۰ص  ۲معجم الوسيط ج   ۵۵۸
  .۱۷۳ص  ۳۴لدهخدا ج   ۵۵۹
  .۲۶۴۰ص  ۲فمعين ج    ۵۶۰
  .؛ ۳۰۳۱ص  ۳فمعين ج    ۵۶۱
  .۷۹۵ص  ۲معجم الوسيط ج   ۵۶۲
  .۳۶۰۴ص  ۳فمعين ج    ۵۶۳
  .۲۴۷ص  ۳۹لدهخدا ج   ۵۶۴
  .۲۵۸ص  ۱۳لدهخدا ج    ۵۶۵
  .۴۹۷ص  ۳۹لدهخدا ج   ۵۶۶
  .۳۸۹۱ص  ۳فمعين ج    ۵۶۷
  .۱۲۷۲ص  ۴۲لدهخدا ج   ۵۶۸
  .۱۱۷۴ص  ۴۲لدهخدا ج     ۵۶۹
  .۱۲۸۰ص  ۴۲لدهخدا ج    ۵۷۰
  .۱۲۸۷ص  ۴۲لدهخدا ج     ۵۷۱

  . ۱۳۷ص  ۴۲لدهخدا ج   ۵۷۲ 
  .۲۹۷منطق الّطير . توضيحات ص     ۵۷۳
  .۱۶۵ – ۱۶۸الفرق بين الفرق صص    ۵۷۴



  .۵۱۱ص  ۴۴لدهخدا ج   ۵۷۵
  .۴۹۳المفردات ص     ۵۷۶
  .۵۷۷ص  ۴۴لدهخدا ج     ۵۷۷
  .۱۲۴۹ص  ۱فمعين ج     ۵۷۸
  .۳۳۱ص  ۴۵لدهخدا ج    ۵۷۹
  .۳۳ص  ۴۵لدهخدا ج     ۵۸۰
  .۱۳۸ص  ۴۵لدهخدا ج    ۵۸۱
  .۳۲۷ص  ۴۵لدهخدا ج    ۵۸۲
  .۲۸۵ص  ۴۵لدهخدا ج    ۵۸۳
  .۲۸۵ص  ۳۸لدهخدا ج     ۵۸۴
  . ۲۸۷ص  ۴۵لدهخدا ج     ۵۸۵
  . ۷لسان التنزيل ص    ۵۸۶
  .۳۱۵ – ۳۱۶ص  ۳۲لدهخدا ج     ۵۸۷
  .۶ص   ۱معجم الوسيط ج     ۵۸۸
  .۱۰۴۹و  ۱۰۲۶ص  ۴لدهخدا ج    ۵۸۹
  .۱۴۹ص  ۱معجم الوسيط ج    ۵۹۰
  .۴۱۴-۴۱۵صص  ۱۱لدهخدا ج   ۵۹۱
  .۷۵-۷۶صص  ۲۳لدهخدا ج     ۵۹۲
  .۲ص  ۳اسرار االٓثار ج    ۵۹۳
  . ۳۴۷ص  ۲۳لدهخدا ج    ۵۹۴
  .۱۱ص ۳اسرار االٓثار ج    ۵۹۵
  .۱۶۶۴ص ۲فمعين ج     ۵۹۶
  .۵۹۰ص ۱کشاف اصطالحات فنون ج    ۵۹۷
  .۴۱۷ص  ۲۳لدهخدا ج   ۵۹۸



  . ۴۳۲ص  ۲۳لدهخدا ج    ۵۹۹
  .۱۳۳۵ص  ۲فرهنگ معار ف اسالمى ج    ۶۰۰
  . ۵۲۴ص  ۲۵لدهخدا ج     ۶۰۱
  .۵۳۰و  ۵۲۳صص  ۲۵لدهخدا ج   ۶۰۲
  .۱۷۵۹ص  ۲فمعين ج    ۶۰۳
  .۳۴۳ص  ۲۶لدهخدا ج    ۶۰۴

  .۲۱۵۶ص  ۲فمعين ج    ۶۰۵ 
  .۲۵۲ص ۲۸لدهخدا ج   ۶۰۶
  .۱۶۶ص  ۱۱لدهخدا ج   ۶۰۷
  . ۵۲ص  ۲اسرار االٓثار ج   ۶۰۸
  . ۳۱۵ص  ۲۹لدهخدا ج    ۶۰۹
  .۵۶۶ص  ۲معجم الوسيط ج    ۶۱۰
  .۲۹۲ص  ۴اسرار االٓثار ج    ۶۱۱
  .۱۴۴ص  ۱معجم الوسيط ج    ۶۱۲
  . ۵۱ص  ۴اسرار االٓثار ج     ۶۱۳
  .۴۷۷ص  ۳۴لدهخدا ج     ۶۱۴
  .۷۶۰ ص ۲معجم الوسيط ج     ۶۱۵
  .۵۳ص  ۳اسرار االٓثار ج     ۶۱۶
  .۵۶۹ص  ۲معجم الوسيط ج    ۶۱۷
  .۳۲۵ص  ۲۹لدهخدا ج    ۶۱۸
  .۳۲۶ص  ۲۹لدهخدا ج   ۶۱۹
  .۳۹۷ص  ۲۹لدهخدا ج    ۶۲۰
  .۲۹۷ص  ۴اسرار االٓثار ج   ۶۲۱
  .۱۹۴ص  ۳۰لدهخدا ج   ۶۲۲



  .۳۳۲ص  ۴اسرار االٓثار ج    ۶۲۳
  ۱۲۸ص  ۳۲لدهخدا ج    ۶۲۴

  ۴۰۸ص  ۴ج اسرار االٓثار  ۶۲۵؛ 
  ؛۴۲۳۵ص  ۳فمعين ج     ۶۲۶

  .۵۹۰ص  ۴۱لدهخدا ج    ۶۲۷ 
  .۱۵۸ص  ۴۵لدهخدا ج    ۶۲۸

  .۶۴ص  ۴۲لدهخدا ج     ۶۲۹ 
  .۱۴۶ص  ۴۵لدهخدا ج     ۶۳۰
  .۲۸۷ص  ۴۵لدهخدا ج    ۶۳۱
  .۱۷۷۹ص  ۳-۴فجامع نوين ج    ۶۳۲
  .۲۲۱ص  ۴۵لدهخدا ج    ۶۳۳
  .۲۳ص  ۱۴لدهخدا ج    ۶۳۴
  .۵۲۱۷ص  ۴فمعين ج    ۶۳۵
  .۳۳۰ص  ۴۵لدهخدا ج   ۶۳۶

  .۹۴۰ص  ۱ -۲فرهنگ جامع نوين ج     ۶۳۷ 
  .۳۱ص  ۳۰لدهخدا ج    ۶۳۸  

  . ۳۹۶۵ص  ۳فمعين ج   ۶۳۹
  . ۳۱۱لسان التنزيل ص   ۶۴۰
  . ۳۱۶شرح اسماء الحسنٰى فخر الدين رازى ص   ۶۴۱

  .۲۷۸ص  ۱۳لدهخدا ج    ۶۴۲ 
  . ۲۱۳۷ص  ۲فمعين ح    ۶۴۳ 

  . ۲۵۵۹ص  ۲فمعين ج    ۶۴۴
 .۶۹۸ص  ۲معجم الوسيط ج    ۶۴۵

   



  ١٠٠ص 

  مسونافه 
  

  مبادى روحانى و اصول



  تقديم به
  جمعى از حواريون و محبان اب آسمانى و  مرکز ميثاق

  جناب نبيل اعظم
  حضرت ايادى امراهلل جناب آقا مال  محمد قائنى نبيل اکر 

  حضرت ايادى امراهلل  حاجى مال على اکبر شهميرزادى (حاجى آخوند )
  امين حقوق اهلل حضرت حاجى ابوالحسن (حاجى امين)
  جناب اسم اهلل االصدق مّال صادق مقّدس خراسانى
  حضرت ايادى امراهلل جناب ميرزا محمد تقى ابن ابهر
  حضرت ايادى امراهلل جناب ميرزا عليمحمد ابن اصدق

  حضرت ايادى امراهلل جناب ميرزا حسن اديب
  شاعر توانا جناب محّمد ورقا

  روح اهلل ورقا جناب
  جناب سيّد اسماعيل ذبيح

  جناب حاجى ميرزا سيد حسن افنان کبير
  جناب ميرزا حيدر على اصفهانى

  حضرت ايادى امراهلل آقا سيّد مصطفى
  جناب ميرزا حسين اصفهانى مشکين قلم
  جناب مّال محّمد رضا محّمد آبادى يزدى
  شاعر برجسته جناب عندليب گلشن بقا

  درجناب شيخ کاظم سمن
  جناب حاج ميرزا تقى افنان وکيل الدوله
  جناب مال زين العابدين  زين المقربين

  جناب ميرزا على سياح
  جناب فخر الشهداء بديع
  جناب ميرزا موسى کليم
  جناب ميرزا محمد قلى
  جناى شيخ سلمان
  سيد اسداهلل قمى

   



  ١٠١ص 
  سّوم نافۀ

 مبادى روحانى و اصول

  فصل اول

  مبحث الفاظ
باختصار عى نيز در مواضحضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در مکاتيب مبارکه به تفصيل و 

ضمام بان تشريح و تبيين فرموده ودر ظّل لواء معقود را  كاصول و مبادى در امر مبار
 نيانىب تبيينات موالى حنون حضرت ولّى امراهلل جّل ثنائه براساس الواح مبارکۀ وصايا 

 ىباطالواح مبارکه ارت ىدر طبقه بند ئي بنا فرموده اند کهبها معارف امردر  مرصوص
که در ظّل لواء معقود بيت العدل اعظم لؤلؤ  مستقيم با مبادى روحانى و اصول دارد

امر بهّى االنوار بهائى، اهل بها در  مسائل اصول و معتقدات ايمانى داراى وحدت 
 بير و خرد و  کالن و پير و جوانبار آن بر  صغير و کوجدان اند که فواکه و اثمار گهر

ه ک بنظر قاصر اين عبد ميتوان به تقسيماتىاصول و مبادى  روحانى  مستور نيست  .
و امر . در بدنموددر اين مجموعه تحقيقى آنرا نوع نام کذارى شده است طبقه بندى 

ستوره جواهر م به حصولچند تعريف اساسى در مسئله مبادى و اصول کار تحقيق و 
آسان ميکند. اين مقدمات شناسائى مقصود تسهيل و را  مکاتيبمسطوره در لواح در ا

  - عقد - مبادى - اصل - اصول –مبادى روحانى ى است از قبيل : و معنى الفاظ
که  ٢٥٠صفحه  ٢در لوحى در مکاتيب جلد  - اعتقاد –عقايد  –عقيده  –معتقدات 

مبانى ايمانى بهائيان را تشريح ميفرمايند به تفصيل در باره آن تحقيق بعمل خواهد 
هائيان با ب›› معتقدات‹‹و ›› عقيده‹‹آمد  بيان روشن حضرت عبدالبهاء در باره الفاظ 

" بکار بدع عقيدۀ ثابتۀ راسخۀ معتقدات واضحۀ صريحۀ ايناين فقره شروع ميشود: " 
 ايانى مينمايدش كکم به مقصود شناسائى آنها کهاين قبيل از الفاظ است نظائر رفتن 

  به شرح ذيل.



 المبادى) ١در کتب لغت به اين معنى نوشته شده است : ( مبادى :روحانى مبادى
 . ۱بخالف المسائل فانها تتثبت بالبرهان القاطع : هى التى ال تحتاج الى البرهان

: آن چيزى است که احتياج به برهان نداشته  2 عريفات در لغتنامه دهخداترجمه الت
در کتب ) ۳( .) اصل و بنياد  ٢( .باشد بخالف مسائلى که به برهان قاطع ثابت شود 

مبادى جمع مبدء و آن اسم زمان   – ١:  ۳اينگونه تعريف شده است  فقه کالسيک
و مکان و نيز  مصدر ميمى است از بدء ، بمعنى آغاز کردن و مقدم داشتن ( بنقل از 

: "علم مبادى عبارت از دانستن يک سلسله  تعريف علم مبادىاقرب الموارد) 
  .تصورات يا تصديقاتى که دانستن آن براى درك مسائل علم ديگر ضرورى است"

 و امر مذاهب قبل لغت و در معارف اديان و  در کتب لغوى آن ىمعن :اصل - اصول
   بهائى

: از ميان معانى بيشمارى که در کتب لغت نوشته شده است به اصل ،در کتب لغت
) خط ٢) اصل و فرع : ريشه و شاخه. (١تعدادى معدود قناعت ميشود باين شرح : (

ر چيزى و هر آنچه وجود آنچيز ) ه٣و نامه و يا کتابى که از روى آن استنساخ کنند. (
 . ۵نژاد ، گوهر . جمع: اصول  -) ريشه ، بيخ ، بن ، بنياد۴. ( ۴بسته بوى باشد 

) ( االصول) جمع أصل و هو فى اللغة ٦) (االصل)  هو  ما يبتنى عليه غيره . (۵(
و  هعبارة عما يفتقر  اليه و ال يفتقر هو الى غيره و فى الشرع عبارة عما يبنى عليه غير

  .۶ال يبنى هو على غيره و االصل ما يثبت حکمه بنفسه و يبنى عليه غيره 
الحشر  آيه  و١٤/  ٢٩آيه  ) سوره ابراهيم١: (اصل، در قرآن و کتب فقه و اصول 

) اصل در ٣بمعنى قعر. ( ٦٣/٣٧سوره الّصافات آيه  )٢(.  بمعنى ريشه : ۵/۵٩
  زيرين بکار رفته است:ى از معانى اصطالح فقها و اصوليين در يک

 ١٠٢ص 
بمعنى  -٢موضوع حکم ثابت از طرف شرع را اصل گويند. اصل در برابر فرع ،  

 ۴اصل بمعنى دليل يعنى کاشف از چيزى و راهنماى بدان چيز.  – ٣راجح و ظاهر. 
) در کتب اصول ۴(  . ۷اصل بمعنى قاعده و پايه اى که چيزى روى آن قرار گيرد  –



و جماعت، مسائل و مباحث مختلفى را بصورتهاى اصل اول و  الدين اهل سنّت
اصل دوم و غيره از قبيل ، اصل در بيان اصول ايمان که بيشترمورد توجه و مربوط به 

طبقه بندى شده است. در کتاب اصول دين عبدالقاهر  مطاالعه  اين بخش است
ى بيان ف«ا به: تميمى بغدادى از علماى معتبر اهل سنّت و جماعت فصلى از اصول ر

که در آن فصل مبانى ايمان را در اسالم شرح داده و از جمله آنها ، » اصول ايمان
. ۸در سوره يوسف  ١٦ايمان بخدا و تصديق وجود اوست و آنرا مستند نموده به آيۀ 

) در کتب تفسير تورات (تلمود) تعاليمى که مربوط به وجود خدا و  صفات اوست ۵(
اند بدون اينکه سر فصلى بنام اصل عنوان نموده باشند. در  به نام اصل ذکر کرده

کتب مسيحيان نيز اصولى که اکثر نصارى به آن معتقدند تلخيص و تنظيم گرديده 
  است که مبانى ايمانى است.

 بکثرت اصل: در الواح امر  مبارك کلمه و لغت اصل (لغت) ، در الواح امر بهائى
 واصولها و فروعها. و در زيارتنامه مبارك ،  الخيرأصل کّل زيارت مى شود مانند : 

 نظاير آن.
: براى آگاهى به اين الفاظ بنظر ميرسد اعتقاد  -عقايد  –عقيده  –معتقدات  -عقد 

: عقد در کتب لغت  عقد) ١که ضرورت دارد  معنانى لغوى آنها بر رسى شود . (
در  -٢پيمان کردن. گره زدن و  -١اينگونه تعريف در مقابلش نوشته شده است: 
،  ب، ايجاب و قبول است . الف اصطالح فقهى و شرعى در  معارف اسالمى . 

و به معنى  ُمعَتِقد: مفرد آن  معتقدات) ٢. ( ۹بمعنى عهد. ج ، بمعنى پيمان مؤکد 
اعتقاد دارنده و باور کننده و گرونده و گرويده و ايمان  -٢گرونده و يقين کننده.  -١: 

آنچه بدان اعتقاد داشته  -١و به معنى :  ُمعَتَقد: مفرد آن  ُمعَتَقدات)  ٣(.  ۱۰آورنده 
دين ، ايمان ، عقيده ، يقين.  -١:   اعتقاد) ٣. ( ۱۱باشند. مورد اعتقاد. عقيده 

هر چيز که شخص بدان اعتقاد دارد و يقين  عقيده :) ۴. ( ۱۲جمع آن ، اعتقادات 
  .۱۳بر آن دارد . و جمع آن عقايد 

  فصل دوم



  توحيد و الوهّيت . معرفت مظهر  ظهور 
مبادى روحانى و اصول اعتقادات ايمانى در امربهائى بر اساس بيانات تبينيى حضرت 
عبدالبهاء جّل ثنائه و حضرت ولى امراهلل جّل سلطانه از  اهّم مسائلى است که در 

 وسيع و حصول وحدت اعتقادات درميان مؤمنين و ستايندگان اسم اعظم در عالم
پهناور امر بهائى  حاکم و سندى است وثيق در ميان احبّاى اٰلهى. نظر باينکه مبادى 
روحانى در مسائل توحيد در متون الواح تبينى از قلم مرکز تبيين عّز صدور يافته است. 

بقه ط» نوع«براى حصول به راه آسان و  در عين حال روشنى، مسائل را تحت عنوان 
ر مورد خاصى با استعانت و اطمينان به عنايات خفيّه و  الطاف بندى نموده و در ه

جهريّه حضرت سّراهلل االعظم در حدود مقدورات قليله اين عبد ، ارتباط هر تبييى را 
  به لوح و يا فقره اى از  آيات جمال اقدس ابهى جّل کبريائه تحقيق خواهد گرديد.

لوحى از الواح مبارکه خطاب به احبّاى در مطلب اّول ، کلمه توحيد ال اله اّال اهلل ، 
اياالت مرکزى اياالت متحده که بفرامين تبليغى مشهور است . قول خداى تبارك و 
تعالى را که در قرآن نازل و در آيات نازله در الواح امر الهى بکثرت از لسان مهيمن 

مه لک«جمال قدم جّل جالله و حضرت نقطه اولٰى جّل کبريائه نازل شده است به 
اشاره فرموده اند قوله االحلى : اميدوارم که اين احتفال و نمايش در نهايت » توحيد

ا خاتم و کل االنبياء از ابتدا تال اله اّال اهلل  نداء بکلمه توحيداتقان گردد چنانکه  
  .۱۴رسل کلهم على الحق من عند اهلل بلند گردد 

  ١٠٣ص 
اين بيان مبارك در  معارف اسالمى بکثرت در  ابواب عديده اى در کتب  مأخذ:

حديث در فصول مختلفه در مبادى ايمان و توحيد، در قرآن مجيد و نيز از قول حضرت 
ختمى مرتبت سيّد االصفياء حضرت رسول اکرم (ص)  نقل شده است . براى 

 د. و احاديث قناعت ميگرداجتناب از  تطويل کالم به نقل تعدادى از آيات قرآنيّه 
احاديث نبوى و ائمه ) ۲"َفْعَلْم َانُه ٰالٓ ِاٰلَه ِاال اهللَ . ( ۴۷/۲۱سوره محّمد  قرآن : )۱(

 نْ عَ  : 81 اصول کافى. کتاُب الّدعاِء. باب التسبيِح َو التْهۭليِل َو التْکۭبيِر  - ۱ اطهار:



  َخيُْر  : (صل اهلل عليه و آله وسلّم) اَل َرسُوُل اهللِ "قٰ  اَل: قٰ  ليه السالم  ع اهللِدِ بْ ى عَ بۭ ا
. " حديث  حضرت رسول در روايت حضرت امام  - ۲ ٱلِْعٰباَدِة َقْوُل : ٰال اٰلَه اال اهللُ

 -۳ . : "اْشَهُد اْن  ٰالٓ ِاٰلَه ِاال اهللُ َوْحَدُه ٰال َشرۭيَك َلُه اٰلهًا ٰواِحدًا اَحدًا َصَمدًا" ۱۵باقر  ع 
:  ۱۶شهادت در صالة در حديث مأثور از حضرت رسول اکرم ص در صحيح مسلم 

 " من اّول هستم : "۴۴/ ۶اشعياء نبى  - ۱ عهد قديم:) ۳( ."اْشَهُد اْن  ٰالٓ ِاٰلَه ِاال اهللُ
:  ۱۷ ۲۲/۵شموت ربا ، تلمود ،   -۲و من آخر هستم و غير از من خدائى نيست" 

"من اّول هستم، چونکه پدرى ندارم ، و من آخر هستم، زيرا که برادرى ندارم وغير از 
  ".من خدائى نيست

مأخذ در معارف امر بهائى: نمونه هائى از  کلمه توحيد در آيات جمال اقدس ابهٰى 
) در صالت کبير نازل قوله تعالٰى: "ِانَك َانَْت ٱهللُ ٰال ۱( ضرت باب اهلل أالعظم :و ح

) در زيارتنامه نازل قوله عّز بيانه: " ٰال ِاٰلَه ِاّال َانَْت ٱلَْغُفْوُر ٱلَْکۭريُْم". ۲ِاٰلَه ِاّال َانَْت". (
رسل الّرسل قوله تعالٰى : " هو الّذى ا ۱۵۴ص  ۱۶۳) کتاب مستطاب اقدس بند ۳(

نازل قوله تعالٰى:  ۱۸۰و انزل الکتب علٰى انّه ال اٰله اّال انا العزيز الحکيم.". و در بند 
) در سوره هيکل ۴"انّه لهو المهيمن على االسمآء ال اٰله اّال هو المهيمن القيّوم.". (

االسٰمآء  : فو اهلل الّذى ٰال اله اّال هو""الزال انطق فى ملکوت ۱۸نازل قوله جّل بيانه 
: "انّا  ۱۹در لوح برهان نازل قوله االعلٰى . انّنى انا اهلل ٰال اله اّال انا العزيز المحبوب" 

و  *نشهد بما شهد اهللُ قبَل خلق الّسموات و االٔرض انّه ال ٕاٰله ٕاّال هو العزيز الوّهاب  
اع و ال بدنشهد أنّه کان واحدًا فى ذاته و واحدًا فى صفاته لم يکن له شبٌه فى اال

شريك فى االختراع قد أرسل الّرسَل و أنزل الکتب َلُيَبّشروا الخلق الى سواء الّصراط" 
: الحمد هلل  ۲۰) در تفسير سوره توحيد نازله از قلم حضرت رّب اعلٰى قوله تعالٰى ۶(. 

) لوح ۷( .الّذى ينزل االٔمر فى الکتاب على قدر غير معدود فاشهد ان ال اله اّال اهلل" 
: "هواهلل ال اله اال هوالذى ما تخذ لنفسه وليا و ال نصيرا و ال شريکا  ۲۱دينة التوحيد م

) ايضًا از قلم حضرت نقطه ۸و ال شبيها و ال وزيرا ال اله اال هو العزيز القادر المحيط" (
: "بدع الّسموات و االرض و ما بينهما بامره   ۲۲اولٰى در قيوم االسماء نازل قوله العزيز 



من شيئ و هو المتفّرد باالحديّة الصمديّة لم يقترن ذاته المقّدس بشيئ و ال يعرفه  ال
  ".كما هو اّال هو 
د و در لوحى که با حم » کلمة التّاّمة العليا و الفريدة الوحيدة الغرآء«  مطلب دّوم ،

 تقديس خداوند متعال که نور جديد را بعالم تابانيد و مخلصين را بنور هدايت بمنهاج
:  ۲۳فالح و نجاج داللت فرمود خداى متعال را تحيّة و ثنا ميفرمايند قوله االحلى 

راى تفصيل ب .» والتحية والثناء على الکلمة التامة العلياء و الفريدة الوحيدة الغرآء«
  .»کلمة الجامعة«رجوع فرمائيد به نافه نهم در ذيل  »کلمة التّاّمة«بيشتر در 

معرفت ذات اقدس حضرت مطلب سّوم ، معر فت ذات بارى ممتنع الحصول است  
بارى ممکن نيست و در الواح عديده اى به اين مسئله که از اساس معتقدات و مبادى 

 ۶در  امر مبارك است اشاره فرموده و استناد ميفرمايند به آيه شريفۀ  روحانى و ايمانى
 " ُكُه االبَْصاُر َوُهَو ُيْدِرُك االْبَصاَر َوُهَو اللِطيُف الَْخِبيرُ : "ال ُتْدرِ ۶/ ۱۰۳در سوره انعام 

السبيل المسدود و ‹و نيز  نقل حديث مشهور از حضرت على ع در روايت کميل را 
که از مقبوالت اهل اسالم است در استدالل باينکه به کنه معرفت › الطلب المردود

 در  شمار است و نيز  براى مزيد اطالعه  بىخدا راهى نيست .کثرت  تبيينات مبارک
  ۱۰۴ص 

ارتباط با آيات نازله از قلم اعلٰى که آيه فوق را بيان فرموده اند مى توان به ايقان 
شريف و نيز به مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر مراجعه نمود  . نمونه هائى از اين 

لت العقول يا الهي ... و انّي ) "قد ذه١: ( ۲۴شود قوله االحلٰى قبيل تبيينات ذکر مى
لعناکب االوهام ان تنسج بلعاب الظنون على اعلى قباب االفالك. و کّل دليل عليل 
في الداللة الى ملکوت الجليل فکيف عرفان هويّتك المنزهة عّما ميزه مظاهر التوحيد 

ر د (براى تفصيل بيشتر مراجعه فرمائيد به نوع چهارم و نوع پنجم ".فى مقام التمجيد
  .) ۳ج  ۱۹۰و نيز ص  ۱ج  ۱۰۲بر رسى الواح ص 



 ن حضرتيمآخذ (نمونه هائى) آيات نزولى جمال اقدس ابهى در ارتباط با تبي
و   ۳۰۷. مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر صفحات ۷۳: ايقان صفحات عبدالبهاء

۳۳۸.  
"حمد لمن اشرق انواره. وانکشف    مطلب چهارم ، براى خدا اّول و آخرى نيست

اسراره. و شاع و ذاع اثاره و استمرت فيوضاته و دامت تجليّاته من االزل الى االبد ال 
  .۲۵ بداية و ال نهاية"

مآخذ (نمونه هائى) آيات نزولى جمال اقدس ابهى در ارتباط با تبيين حضرت 
و  مجموعه  ۷۳صفحه  براى نمونه رجوع کنيد به کتاب مستطاب ايقان عبدالبهاء .

  .۳۳۸و  ۳۰۷الواح مبارکه چاپ مصر صفحات 
  مطلب پنجم ، الوهيّت : وجود الوهيّت . حقيقت الوهيّت 

در جواب سائلى عز صدور ذات خدا مجهول النعت و در  عقول و افکار نگنجد  
: "فيا أيها العالم الفاضل و السري الکامل . اعلم ان الحقيقة  ۲۶يافت قوله االحلى 

االلوهية الذات البحت و المجهول النعت ال تدرکه العقول و االبصار و ال تحيط بها 
االفهام و االفکار کل بصيرة قاصرة عن ادراکها و کل صفقة خاسرة في عرفانها انى 

لم يطلع  القصر المشيد و تطلع بخبايالعناکب االوهام ان تنسج بلعابها في زوايا ذلك 
عليها کل ذي بصر حديد... فليس لنا السبيل و ال الدليل الى ادراك ذلك االمر الجليل 

ند و ال نعت ع ليس له عنوان على االطالقحيث السبيل مسدود و الطلب مردود. و 
و  تهأهل االشراق. فاضطررنا على الرجوع الى مطلع نوره ومرکز ظهوره و  مشرق آيا

مصدر کلماته. و مهما تذکر من المحامد و النعوت و االسماء الحسنى و الصفات العليا 
کلها ترجع الى هذا المنعوت. و ليس لنا اال التوجه في جميع الشئون الى ذلك المرکز 
المعهود و المظهر الموعود و المطلع المشهود. و اال نعبد حقيقة موهومة مقصورة في 

ودة ضربا من االوهام دون الوجدان في عالم االنسان. و هذا االذهان مخلوقة مرد
أعظم من عبادة االوثان. فاالصنام لها وجود في عالم الکيان. و أما الحقيقة أاللوهية 
المتصورة في العقول و االذهان ليست اال وهم و بهتان الن الحقيقة الکلية االلهية 



 قول و االٔفکار حتى يتصورهاالمقدسة عن کل نعت و أوصاف ال تدخل في حيز الع
االنسان. و هذا أمر بديهي البرهان. مشهود في عالم العيان و ال يحتاج الى البيان. 
اذًا مهما شئت و افتکرت من العنوان العالى و االوصاف المتعالي کلها راجعة الى 
ا ممظهر الظهور و مطلع النور المتجلى على الطور. قل ادعو اهلل أو ادعوا الرحمن فايا

  ".تدعوا فله االسماء السنى
ان الحقيقة الرحمانية التى عبر بالِغيب » ثم اعلم) "«۱(نمونه هائى از بيانات مبارکه 

الغيوب و مجهول النعت و المنقطع الوجدانى . قد تقدس عن کل ذکر و بيان و اشارة 
 و نعت و ثناء و من حيث هى هى عجزت العقول من ادراکها و تاهت النفوس فى تيه

ن اذا نظرت و لک» ال تدرکه االبصار و هو يدرك االبصار . و هو اللطيف الخبير«عرفانها 
الى الحقائق االشياء ال ينکره اال کل جهول و عنود. حيث ترى ان الکون منشور ناطق 

  .۲۷باسرار." 
) "وجود الوهيّت بدالئل عقليّه ثابت است ولى حقيقت الوهيّت ممتنع االدراک ٢(

  .۲۸مرتبة عاليه ننمايد"  كرتبة دانيه ادرااست" "چون م
  ١٠٥ ص

) "ان الحقيقة الرحمانية التى عبر بالغيب الغيوب و مجهول النعت و المنقطع ٣(
الوجدانى. قد تقدس عن کل ذکر و بيان و اشارة و نعت و ثناء و من حيث هى هى 

و ه ال تدرکه االبصار و«عجزت العقول عن ادراکها و تاهت النفوس فى تيه عرفانها 
کن اذا نظرت الى الحقائق االشياء و سطوع و ل» االبصار. و هو اللطيف الخبير كيدر

انوار اسمائه و صفاته فى حيز الوجود بشهود ال ينکره اال کل جهول و عنود. حيث ترى 
ة فى اللوح المحفوظ . و ما من ذرة نان الکون منشور ناطق باسرار . المکنونة المصو

ته منبئة ئه و صفامن الذرات او کائنة من الکائنات اال ناطقة بذکره و حاکية عن اسما
  .۲۹عن عزة کبريائه." 

 ]نوشته شده "عن"در مکاتيب ) "حقيقة الذات من حيث أحديته. وجوده عين [۴(
  . ۳۰ماهيته. و ماهيته عين وجوده" 



ات بأن حقيقة الذ» ... اعلم«البصير و البحر الخضم الخبير » أيها النحرير) "«۵(
اء و منزهة عن کل مدح وبيان و القديمة من حيث هي هي مقدسة عن کل نعت و ثن

  .۳۱وصف و تبيان." 
براى (ذات غيب هويّه)   تبيين مبارك در معنى مجهول النعت بودن خدا متعال

فهميدن معنى و مقصود از تبيين مبارك در مجهول النعت بودت ذات اقدس اٰلهى از 
تى که از : "نعوت و کماال ۳۲قوله االحلٰى  . جوئيمبيان تبيينى ديگرى استعانت مى

براى آنحقيقت کليه ميشماريم مجرد بجهت سلب نقائص است نه ثبوت کماالتى که 
ب براى مقصود از "سل . در حيز ادراک انسانست لهذا ميگوئيم مجهول النعت است "

آءاهلل و صفات اسم‹نقائص"و "ثبوت کماالتى" در بيان مبارك مراجعه کنيد به نافۀ نهم 
  ›.خدا در معارف امر بهائى

" و اهلل هو المحيط. عجزت عن ادراکه  خداى متعال محيط بر  کائنات است ،
االفکار ( و ال يحيطون بشئ من علمه) و هو بکل شئ محيط کما قال عليه السالم 
(غيب منيع ال يدرك ذات بحت ال يوصف السبيل مسدود و الطلب مردود. دليله آياته 

  .۳۳و وجوده اثباته) " 
از آيات نزولى جمال اقدس ابهى در ارتباط با تبيين حضرت  اى)خذ (نمونه أم

 َك : " ِان  ۳۴ . قوله تعالىٰ است زيارتنامه بنظر ميرسد که موافق آيات نازله در  عبدالبهاء:
 َعٰلى ُکلَِّشيْىٍء ُمۭحيطًا  ُکنَْت  َك َانَْت الُْمْقَتِدُر َعٰلى ٰما َتٰشاُء َو ِان."  

مطلب ششم ، تبيين حضرت ولى امراهلل جّل سلطانه در اينکه : خداى متعال، فرد 
است و همتا ندارد . ازلى و ابدى است. حقيقت فائضه است . غيب منيع است. 

  مبدأ فيض است . علّةالعلل است. ُمْبِعث الرّسل است. شريك ندارد.  
ضرت نزولى و تبيينى حکالم تبيينى تکرار آيات  در آغاز لوح مبارك قرن است که

ح فرموده لوح مهيمن قرن را افتتا ، عبدالبهاء و  قرآن مجيد را بافصح بيان و ابلغ کالم
الحمُد هلل الفرد اَالحد االزلّي الّصمد الحقيقة الفائضة و الُهويّة " :  ۳۵اند قوله االحلٰى 

 ل شارعلّرساالغيب المنيع و الکنز الخفى مبدا الفيض علّة العلل مبعث  الجامعة



ّل بامره له و ک و ال نظير له فى االبداع کّل عباد كله فى المل كاالديان وحده ال شري
  ".رجعونمنه و کّل اليه ي  قائمون و بمشيّته يتحّرکون و من فضله سائلون کّل بدئوا

اسماء و صفات خدا و مطلب هفتم ، اسماء اهلل و صفات خدا در  الواح مبارکه    
کمال او که رسوالن اولى العزم اند، در اکثرى از الواح مبارکه و ادعيه مظاهر جمال و 

عز  نزول يافته است. تحقيق در اين مسئلۀ بغايت مهّم که از اّمهات مسائل در  اصول 
و  مبادى روحانى در امر مبارك است در نافۀ ُنُهم بتفصيل و  اجمال تحقيق گرديده 

  فرمايند. توانند به آن مراجعهاست و طالبين مى
  ١٠٦ص 

مطلب هشتم ، يفعل مايشآء ذات اقدس اٰلهى . مظاهر جمال و کمال او يفعل 
از جمله اساس اعتقادات درمبادى روحانى و اصول در امر اعّز اسنٰى مايشآء اند ، 
بودن خداى متعال و مظاهر مقّدسه است. اعتقاد به اين  يفعل مايشآءبهائى مسئله 

اصل که در ادعيه و الواح نزولى و تبيينى بکثرت نازل گرديده از اّمهات مسائل در 
استدراك تعاليم و  اوامر الهيّه است و انسان را از  وادى تحيّر و  توّقف در قبول و ايمان 

زولى قيق در الواح تبيينى بر پايه آيات ننمايد. اساس اين تحبه تعاليم الهيّه آزاد مى
است و براى پرهيز از تطويل در کالم و اخذ حالوت تبيينات حضرت غصن اهلل االعظم 

زيارت  بايدبنظر الزم ميرسد که نمونه هائى از بيانات مبارکه در الواح نزولى را مى
ائه بدست آورد ننمود تا ارتباط مستقيم آنرا در الواح تبيينى حضرت عبدالبهآء جّل ث

  و آنرا سراجى قرار داد براى حصول به فهم الواح نزولى.
ه نظر باينکه اين کلمۀ مبارک  مآخذ يفعل ما يشآء در الواح نزولى جمال اقدس ابهىٰ 

بکثرت در الواح اٰلهى نازل شده و نيز در تبيينات و ادعيه حضرت عبدالبهآء نيز  بکثرت 
ات نازله در الواح مبارکه اشاره ميگردد و اّال اين زيارت ميشود به نمونه هائى از آي

لوح ) ۲. (۴۷بند  کتاب مستطاب اقدس) ۱اوراق گنجايش کلّيّه آنها را ندارد: (
:تجلّى دّوم  استقامت بر امراهلل و حبّه جّل جالله بوده و  قوله تعالىٰ  مقّدس تجلّيّات

لمۀ مگر باقرار بکمعرفت کامل حاصل نشود آن حاصل نشود مگر بمعرفت کامل و 



: "انّه اتى من سمآء  ۳۶قوله تعالى  لوح مقّدس اشراقات) ۳(  مبارکۀ يفعل ما يشآء
اى از لوح در فقره  لوح مقّدس رضوان االقرار) ۴( .الغيب و معه راية يفعل ما يشآء" 

به اهل عالم ندا بلند ميفرمايند که مضمون آن اينست: من مقتدرم بر آنچه که 
: "انا الّذى کنت مقتدرًا على ما اشاء و  ۳۷اراده ميکنم ، قوله االعلٰى ميخواهم و  

ما اريد" و  در ادامه لوح بيانات مهيمنه ديگرى از  اقتدار و اراده  اکون مقتدرًا علىٰ 
: "لن يمنعنى خدع الماکرين عن  ۳۸ يفعل ما يشآء زيارت مى شود، قوله االعلىٰ 

سلطانى المقتدر العزيز القدير قل انّا نريد ان نسّخر الممکنات و نرجعهم من الوجود 
الى العدم لنرجعنّهم بکلمة الّتى تظهر من قلمى الّذى يحّرك من انامل قدسى العزيز 

ه کنيز داللت ديگرى است بر ارادۀ الهى  سورة القميص لوح مقّدس) ۵(. الکريم"
: "انّك انت القادر  ۳۹قادر به  عمل به حکم آنچه مى خواهد بکند است، قوله تعالٰى 

لوح )  ۶( . کنت على کّل شيئ قديرا" قد بالحکم تفعل ما تشاء بسلطانك و انّك
ه اگر اند ک: "قسم بآفتاب معانى که اليوم کل از او محتجب مانده۴۰قوله تعالى نصير 

ر ظّل شجرۀ مبين در آيند و بر حبّش مستقيم گردندهر جميع ممکنات بيقين صادق د
ال َيْعِقُل ذلك  و* آينه کّل بِخَلع مبارکۀ يفعل ما يشاء و يحکم ما يريد مخلّع و فايز آيند

اّال الّذين انقطعوا عن کّل من فى الّسموات و االٔرض  و هربوا من أنفسهم الى نفس 
در اين لوح مقّدس متعالى اساس توحيد را    لوح العالم)  ۷( . اهلل المهيمن القيّوم"

: "يا حزب اهلل اليوم ۴۱اند. قوله جّل اعزازه در ايمان به "يفعل ما يشآء" منوط فرموده
بايد انظار ُکّل بُافق کلمۀ ُمبارکۀ يفعل ما يشآء وحده متوّجه باشد چه اگر احدى باين 

حاب دوِن آن در کتاب اٰلهى از اصمقام فائز گردد او بنور توحيد حقيقى فائز و منّور و من 
قوله تعالٰى: "انّه  ۱۵۷) کتاب مستطاب اقدس بند ۸( .ظنون و اوهام مذکور و مرقوم" 

لمظهر يفعل ما يشآء و المستقّر علٰى عرش يحکم ما يريد". مضمون آيۀ شريفه اينست 
که بتحقيق او (صاحب امر) از جانب خدا مظهر آنچه بخواهد و اراده کند است و 

) و در اکثر الواح ۹مستقّراست بر عرش آنچه که اراده کند و بخواهد حکم ميکند. (
و ادعيه مبارکه ذکر اين که آنچه خدا و مظهر او ارده کنند از قلم اعلى و الواح تبيينى 



: "انّك انت  ۴۲نازل شده است و احبّاى اٰلهى معترف و معتقدند به اين اصل که 
) ۱۰(. ك المهيمنة على من فى الّسموات و االرضين" المقتدر على ما تشآء الرادت

ْمُر فۭيٰما َتٰشاءُ    ".و نيز در صالة کبير نازل قوله تعالٰى: "َلَك ٱْالَ
  ١٠٧ص 

در تاکيد در شرح و مقصود از کسى که خداى متعال به او  مقام جمال اقدس ابهٰى 
" عنايت فرموده  و هر حکمى که بفرمايد حّق است، نقل حديثى از يفعل ما يشآء"

حضرت رسول ص در تاييد بيانات مبارکه خويش ميفرمايند که از مقبوالت اهل اسالم 
: "انظر ثم اذکر اذ اتى محّمد رسول اهلل قال و قوله الحق و هلل  ۴۳است قوله تعالٰى 

م و االحکام الّتى اشرقت من افق على النّاس حّج البيت و کذلك الّصالة و الّصو
کتاب اهلل مولى العالم و مربّى االمم للکّل ان يتّبعوه فيما حکم به اهلل و الّذى انکره 
کفر باهلل و آياته و رسله و کتبه انّه لو يحکم على الّصواب حکم الخطأ و العصيان انظر 

ا بعده على ّن الْذين قاموفى آية المبارکة المنزلة الّتى وجب بها حّج البيت على الکّل ا
االمر وجب عليهم ان يعملوا ما امروا به فى الکتاب ليس الحد ان يتجاوز عن حدود 

  اهلل و سننه والّذى تجاوز انّه من الخاطئين فى کتاب اهلل رّب العرش العظيم".
  فصل سّوم

عصمت مظاهر مقّدسه . عصمت مرکز ميثاق . عصمت ولى امراهلل. عصمت بيت 
  ظم العدل اع

يکى از اّمهات مسائل در اصول در الواح حضرت عبدالبهاء تبيينات مبارکه در اصل 
ه باشد. نظر به اينککه از صفات ذاتى مظاهر مقّدسه است مى "عصمت کبرى"

مبانى اعتقادى مؤمنين و ستايندگان اسم اعظم روح العالمين له الفدا بستگى تاّم دارد 
تون در م "عصمت کبرى"در اصولى که در تعليم  ميزان ادراك و اعتقاد ايمانىبر 

الواح اٰلهى درج شده است ، تحقيق در الواح تبيينى را بنظر قاصراين عبد در تقسيم 
بندى هاى پيشنهادى ذيل مورد تحقيق قرارداده و در هر قسمت بذکر نمونه هائى از  

ست. اّول ، ا پردازد. مبانى تحقيق بر اساس دو  تعليمبيانات نزولى و تبيينى مى



"و ما عدا در آموزش تعاليم و احکام الهى يفعل مايشاء" و دّوم ، "عصمت کبرى
  منوط است به ميزان اکتساب در فهميدن و قبول و ايمان به اين دو اصل. 

) (العصمة) ملکة اجتناب المعاصى مع ۱(اّول ، "عصمت" در کتب لغت و کالم 
.  (ترجمه در لغتنامه دهخدا) : منع و خود دارى، و گويند آن ملکۀ  ۴۴التمکن منها 

) لغتنامه دهخدا (بنقل ۲اجتناب از گناهان است با وجود امکان ارتکاب گناه) . (
باز داشتن و نگاه دشتن از گناه و جز آن،  -۱:  ۴۵از ساير کتب معتبره لغت): ِعصَمة 

َمَلکٌة ٕالهية تمَنُع من فعل المعصية  -۱:  ۴۶) معجم الوسيط۳گردن بند و حميل. ( -۲
و فى التنزيل العزيز (َو َال ُتْمِسُکوا ِبِعَصِم الَکَواِفِر) .  -۲و الميل ٕاليها مع الُقدرِة عليه، 

: ِبالکسر و سکون الصاد ... و عند الحکماء ملکة  ۴۷) کّشاف اصطالحات فنون ۴(
الوحي  لملکة فى االنبياء بتتابعنفسانية تمنع صاحبها من الفجور ... و تأکد هذه ا

اليهم باالوامر و النواهي و االعتراض عليهم على ما يصدر  عنهم من الصغائر او سهوا 
او عمدا عند من يجّوز تعمدها ...و قيل العصمة خاصية في نفس الّشخص او في 
بدنه يمنع بسببها صدور الذنب عنه و رّد ذلك بالعقل  و النقل... أجمع الملل و 

شرائع کلّها على وجوب عصمة االنبياء عن تعّمد الکذب فيما دّل المعجزة علٰى ال
) ۵صدقهم فيه کدعوى الرسالة من اهلل الى الخالئق و في جواز صدور الکذب..." (

: "العصمة  ۴۸در حاشيه کتاب شرح عقائد الّصدوق تاليف شيخ مفيد نوشته شده است 
صطالح المتکلّمين بمن يمتنع باختياره فى موضوع اللغة هو المنع و قد خّص فى ا

  عن فعل الذنوب و القبائح عند اللطف الّذى يحصل من اهلل تعالى فى حقه".
دّوم ، معانى "عصمت" در الواح نزولى جمال اقدس ابهٰى ، عصمت . عصمت 

مبانى اين اصل (عصمت کبرى) در الواح نزولى که اکثر احبّاى الهى به آن  کبرى.
  رند بشرح ذيل است:آشنائى کامل دا

  ١٠٨ص 
قوله تعالٰى:"ليس لمطلع االمر شريك فى العصمة  ۴۷کتاب مستطاب اقدس بند  -۱

الکبرٰى انّه لمظهر يفعل ما يشآء فى ملکوت االنشآء قد خّص اهلل هذا المقام لنفسه و 



ٰهذا امر اهلل قد کان مستورًا فى  *ما قّدر الحد نصيب من ٰهذا الشأن العظيم المنيع
ب الغيب اظهرناه فى ٰهذا الّظهور و به خرقنا حجاب الّذين ما عرفوا حکم الکتاب حج

  ".*و کانوا من الغافلين
نظر باينکه شرح مبسوطى از قلم حّى قيّوم در  باره  ۴۹ لوح مقّدس اشراقات  -۲

عصمت و عصمت کبرى نازل گرديده و  نيز بيانات تبيينى مفتاح کامل درك فقرات 
سئله است با اتکاء به عون و عنايت و رحمت واسعه اش به طبقه بندى نازله در اين م

 پردازد تا در  رجوع به بيانات مبارکه تبيينى مسائلمعانى عصمت در لوح اشراقات مى
  مندرجه در لوح آسان تر گردد. 

در اينکه خداى متعال عصمت کبرى را درعى  براى هيکل امراهلل در  مطلب اّول ،
: " الحمد هلل الّذى جعل العصمة الکبرى درعًا  عالم خلقت قرار داد. قوله تعالىٰ 
  لهيکل امره فى ملکوت االنشاء".

، در اينکه هيچ فردى از عصمت کبرى نصيب نمى برد ، "ما قّدر الحد مطلب دّوم
 بة العليا و المقام االعلى انّها طراز نسجته انامل القدرة لنفسه تعالٰى"نصيبًا من هذه الرت

.  
دراينکه احدى شايسته دارا بودن عصمت کبرى نيست اْال کسى که بر  مطلب سّوم ،

عرش "يفعل ما يشآء" قرار دارد، "ال ينبغى الحد اّال لمن استوى على عرش يفعل 
  مايشآء".

ل توحيد است که اقرار کند به نفسى  (خّص اهلل در اينکه کسى از اه مطلب چهارم،
مقّدر شده است براى او  که صاحب عصمت کبرى و يفعل ما   )هذا المقام لنفسه

يشآء است ، "من اقّر و اعترف بما رقم فى هذا الحين من القلم االٔعلى اّن من اهل 
  التّوحيد  و اصحاب التّجريد فى کتاب اهلل مالك المبدء و المآب".

در اينکه عنايات مبارکه در حّق سائل شامل گرديد تا کشف قناع و  پنجم ، مطلب
غطآء گردد و اسرار  و مقامات و شأن و علّو و سمّو آنرا بيان فرمايند. قوله تعالى : يا 
ايّها السآئل الجليل نشهد انّك تمّسکت بالصبر الجميل  فى ايّام فيها منع القلم عن 



 ن فى ذکر العصمة الکبرى و االٓية العظمى الّتى سئلتها عنالجريان و اللّسان عن البيا
المظلوم ليکشف لك قناعها و غطآئها و يذکر سّرها و امرها و مقامها و شأنها و علّوها و 

  سمّوها".
مضمون بيان مبارك : اگر نشان بدهم لئالى براهين مکنونه در صدفهاى  مطلب ششم ،

ى مستوره در  بيان را ضوضاء علمآء از همۀ درياى علم را و استخراج کنم طلعات معان
جهات بلند ميگردد و  مي بينم اهل بها را در ميان دندانهاى نيش گرگان که آنها 
کسانى هستند که کافر شدند به خدا  از  ابتدا و تا روز بازگشت ( مآب). قوله تعالى: 

نخرج  اليقان و"لعمراهلل لو نظهر لئالى البرهان المکنونة فى اصداف بحر العلم و ا
طلعات المعانى المستوره فى غرفات البيان فى جنّة العرفان لترتفع ضوضآء العلمآء 
من کّل الجهات و ترى حزب اهلل بين انياب الّذئاب الّذين کفروا باهلل فى المبدء و 

  المآب".
در اينکه لفظ عصمت معانى متفرق و پراکنده و گوناگون دارد ، "فاعلم  مطلب هفتم ،

  مة معان شتّى و مقامات شتّى".للعص
در  اسم عصمتدر اينکه کسى که او را خدا معصوم نمايد از لغزشها،  مطلب هشتم،

بدهد او را باز ميدارد  صفت عصمتاو صدق ميکند و همچنين کسى که خدا او را 
از خطاها، و نافرمانى و اعراض و کفر و  مشرك بودن و امثال آن و  مقّدس بودن از کّل 

  نه نواقص، اسم عصمت بر او اطالق ميگردد. " اّن الّذى عصمه اهلل من الّزلل اينگو
  ١٠٩ص 

يصدق عليه هذا االسم فى مقام و کذلك من عصمه اهلل من الخطأ و العصيان و من 
االعراض و الکفر و من الّشرك و امثالها يطلق على کّل واحد من هؤالٓء اسم العصمة". 

لغوى آن در کّشاف فنون تهانوى که موافق اين بيان  ( مراجعه کنيد به فوق در معنى
  مبارك است).
ذاتى مقّدس از اوامر و نواهى است و منّزه است   صاحب عصمت کبرى مطلب نهم ،

از خطا و  فراموشکارى و بتحقيق او نورى است که ظلمتى در پى آن نيست. قوله 



االوامر و النّواهى و منّزها عن تعالى " و اّما العصمة الکبرى لمن کان مقامه مقّدسًا عن 
الخطأ و النّسيان انّه نور ال يعقبه الظلمة و صواب ال يعتريه الخطأ لو يحکم على المآء 
حکم الخمر و على الّسمآء حکم االرض و على النّور حکم النّار حّق ال ريب فيه و 

ى ضين فليس الحٍد ان يعترض عليه او يقول لم و بم و الّذى اعترض انّه من المعر
  کتاب اهلل رّب العالمين".

در اينکه صاحب عصمت کبرى از آسمان غيب الهى آمده و با اوست مطلب دهم ، 
و جنود قدرت و اختيار . قوله تعالى : "انّه اتى من سمآء  يفعل ما يشآءرايت (َعَلم) 

  الغيب و معه راية يفعل مايشآء و جنود القدرة و االختيار".
ارادۀ خدا محدود  :در اينکهقسمتى از لوح اشراقات مضمون  هم ،يازدمطلب 

گر فرمايد. او يفعل ما يشاء است و ا روش بندگان مشى نميب بحدود عباد نيست و او 
راست، چپ است و بر جنوب حکم شمال نمايد حّق است و در او  حکم کند که

 شّکى نيست و امرش را بايد مطيع بود. و  کسى شريك در حکمش و فرمانش نيست
و حرکت و سکونشان بامر و اجازۀ اوست. قوله ، اند بکلمه او و  غير او خلق شده

تعالى: "اعلم ارادة اهلل لم تکن محدودة بحدود العباد انّه يمشى على طرقهم للکّل 
ان يتمّسکوا بصراطه المستقيم انّه لو يحکم على اليمين حکم اليسار او على الجنوب 

انّه محمود فى فعله و مطاع فى امره ليس له شريك فى حکم الّشمال حّق ال ريب فيه 
مة يشآء و يحکم ما يريد اعلم ما سويه مخلوق بکل احکمه و ال معين فى سلطانه يفعل م

  .من عنده ليس لهم حرکة و ال سکون اّال بامره و اذنه"
صاحب عصمت ، در اينکه :  مضمون قسمتى از لوح اشراقات دهم ،دوازمطلب 
منبع اوامر و احکام و  مصدر علم و عرفان است و سواى او مأمور به مطلع و  ،کبرى

ى العلم کان مستورا ف"اشکر اهلل بما کشف لك ماد. قوله تعالى: هستن اجراى حکم او
ليعلم الکّل انّه ما اتخذ لنفسه فى العصمة الکبرى شريکا و ال وزيرا انّه هو مطلع االوامر 

ن و ما سويه مأمور محکوم و هو الحاکم االٓمر العليم و االحکام و مصدر العلم و العرفا
  الخبير".



نقل قسمتى از بيان مبارك بلغت نوراء در مقام بلند مظاهر الهى که  سيزدهم ، مطلب
صاحب عصمت کبرايند قوله العّز بيانه: "قلم اعلى نظر باستدعاى انجناب مراتب و 

اتم قين مبين بدانند که خمقامات عصمت کبرى را ذکر نمود و مقصود آنکه کّل بي
انبياء روح ما سواه فداه در مقام خود شبه و مثل و شريك نداشته اولياء صلوات اهلل 
عليهم بکلمۀ او خلق شده اند ايشان بعد از او اعلم و افضل عباد بوده اند و در منتهى 
ه يرتبۀ عبوديّت قائم تقديس ذات الهى از شبه و مثل و تنزيه کينونتش از شريك و شب

بانحضرت ثابت و ظاهر اينست مقام توحيد حقيقى و تفريد معنوى ... حضرت نقطه 
روح ما سوٰيه فداه ميفرمايد اگر حضرت خاتم بکلمۀ واليت نطق نميفرمود واليت خلق 

  نميشد".
آثار حضرت رّب اعلٰى جّل ذکره  رسىدر بر  مأخذ بيان  حضرت نقطه اولى جّل ذکره

نص مشابهى که کلمه بکلمه مطابق آنچه که در لوح مقدس اشراقات نازل شده است 
زيارت نگرديد، ولى دو آيه از آيات مبارکه مفاهيم مشابهى به نقل بيان مبارك در لوح 

اى از فقره) بنظر ميرسد که نقل مضمون ۱اشراقات زيارت گرديده که نقل ميگردد. (
و اصل ايقان بمعانى و اذعان : « ۵۰آيات در صحيفۀ فروع عدليه است قوله تعالٰى 

  …بکل مقامات آن اقرار بمحمد بن عبداهلل 
  ١١٠ص 

است بآنکه ان اول مخلوق و اشرف مجعول است و خداوند عالم جعل فرموده است 
به آن در ابداع و اختراع در عالم در علم خداوند و ش…  او را از براى قيام بمقام خود 

صرف هويت و آيت احديت است که داللت ميکند لنفسه بنفسه … ممکن نيست 
يت و اهل ب… و از براى احدى نصيبى در معرفت ان شمس ازل نيست … هلل االحد 

اهلل عليهم در اين مقام نزد آن سيد اکبر ذکرى ندارند و همه عبيد محض عصمت سالم
) و نيز بنظر ميرسد که اشاره ۲» . (راى ظهور جاللت آن بزرگوار و آيات رقيه هستند از ب

به بيان مبارك حضرت نقطه اولٰى جّل ذکره در کتاب مستطاب بيان فارسى ، در باب 
قول شجره حقيقت مشابه نميشود : « ۵۱الثانى من الواحد الثالث است قوله تعالٰى 



گر ت شيئ خلق ميگردد  مثال ابقول او قول احدى از ممکنات زيرا که بقول او کينون
تکلم نفرموده بود آن شجره در ظهور قرآن بواليت امير المؤمنين خلق آن واليت 

  ».نميشد
"اشراق هشتم  اينفقره از قلم اعلى در اين حين مسطور و از کتاب  مطلب چهاردهم ،

اقدس محسوب امور ملّت معلّق است برجال بيت عدل الهى ... امور به بيت عدل 
راجع تا آنچه مصلحت وقت دانند معمول دارند ... ايشان ملهمند بالهامات غيبى 

  الهى".
ن مثل هؤالء ثم ِفر عنهم الى ظّل : ان يا نصير تجب ع ۵۲ قوله تعالىٰ  لوح نصير  -۳

  عصمة ربّك و کن فى حفظ عظيم".
جمال اقدس ابهى جّل  عصمت کبرى علت حفظ عباد است ادعيه صبح ،  -۴

کبريائه در  فقره اى از آيات ادعيۀ صبح به اين حقيقت که سبب حفظ عباد از  نا 
بْٰداِع َو َمْقُصْوَد : "ُثم ٱْعِصْمنٰ  ۵۳درستى هاست ميفرمايند قوله عّز بيانه  ا ٰيا َمْحُبْوَب ٱْالِ

ْخِتٰراِع ِبِعْصَمِتَك ٱلُْکبْرٰى ِمَن ٱلْذۭيَن َجَعلَْتُهْم َمٰظاِهَر ٱلَْخنّٰاِس َو ُيَوْسِوُسْوَن ٰفۭى ُصُدْوِر  ٱْالِ
  ٱلناِس". 

بايد مظاهر عصمت کبرى و عفت  أهل بهاء) ۱( سّوم ، "عصمت" در الواح تبيينى،
ت که کافل نوراني .سمحۀ بيضائى تاسيس کرد  و شريعت) "۲. ( ۵۴ شندعظمى با

) ۳". ( ۵۵ رحمانى و ضابط عفت و عصمت و استقامت احباى.  انسانيست عالم
 مظاهر مقدسه ما ينطق عن "اى بندۀ اٰلهى سؤال از عصمت انبياى سلف نموده بودى

لقائمة اهلل اان هو االوحى  يوحى هستند و مظهر و يحّذرکم اهلل نفسه بل نفس الهوى
  . ۵۶بالّسنن هستند منزه از ادراك ما دونند و مقّدس از اوهام اهل شبهات و ظنون" 

ائه جوهر حضرت عبدالبهآء جّل ثن  عصمت و طبقه بندى آن در الواح و بيانات تبيينى
اند رمودهمستطاب اقدس را تبيين و به تفصيل تشريح ف و مقصود از آيۀ مبارکه در  کتاب

و  آنچه که براى محّقق الزم است اينست که بجوهر کالم تبيينى واقف گردد، ايمان 
ن قرار دهد تا از لغزش و خطا محفوظ بماند. براى پرهيز از اطالۀ يْ العَ  صُب آورد و آنرا نُ 



بآن   که در اين مسئله لزوم اطالع کالم رؤس شروح و تبيينات را باختصار درج  و آنچه
ضرورى بنظر ميرسد اينست که براى ايمان و اعتقاد به مبادى امر در اصل "عصمت 
کبراى مظاهر مقّدسه" در  هر موضع به آيات نزولى مراجعه نمود و تبيين حضرت مولى 

  . ۵۷الورى در مفاوضات را اساس فهم و درك آيات نزولى قرار داد
انکه عصمت بر دو قسم است عصمت ذاتيّه و عصمت صفاتيه" . "بد تبيين اّول ،
مت لزوم "عص تبيين سّوم ،"عصمت ذاتيّه مختص مظهر کلّى است ".  تبيين دّوم ،

کاك در "اگر تصّور انف تبيين چهارم،ذاتى اوست و لزوم ذاتى از شئ انفکاك نجويد". 
تبيين . مال ذاتى ساقط"عصمت کبرى از مظاهر کليّه گردد آن مظهر کلّى نيست و از ک

"عصمت صفاتى لزوم ذاتى شئ نه بلکه پرتو موهبت عصمت است که از  پنجم ،
شمس حقيقت بر قلوب بتابد و آن نفوس را نصيب و بهره بخشد اين نفوس هر چند 
  عصمت ذاتى ندارند ولى تحت حفظ و حمايت و عصمت حّقند". در  مفاوضات 

  ١١١ص 
حمايت و عصمت ذاتى مظهر اٰلهى است داراى بيان ميفرمايند نفسى که تحت 

عصمت صفاتيّه و موهوبى مي گردد و مصون از خطا است ، و استدالل مبارك بر  اين 
اگر حّق آنانرا از خطا حفظ نفرمايد خطاى آنان سبب : " ۵۸ مبنا است . قوله االحلىٰ 

اين اليق  و گردد که کّل نفوس مؤمنه بخطا افتند و بکلّى اساس دين اٰلهى بهم خورد
، "عصمت" در مبادى نظم ادارى. تبيين ششم". و سزاوار  حضرت احديّت نه 

ريت الت فرمايد و أکثکاگر اختالف آرائى حاصل گردد بيت عدل أعظم فورًا حل مش
زيرا بيت عدل اعظم در تحت حمايت و  . آراء آنچه بيان کند صرف حقيقت است

از خطا فرمايد و در ظل جناح عفت  عصمت و عفت سلطان احديتست و او را صيانت
هر کس مخالفت کند مردود گردد و عاقبت مقهور و عصمت خويش محافظه نمايد 

) در مفاوضات نيز تأکيدى و تبيينى مشابه درلوح مبارك مذکور است " مثًال ۲( ".شود
بيت عدل عمومى اگر بشرائط الزمه يعنى انتخاب جميع ملّت تشکيل شود آن عدل 



ت و حمايت حّق است آنچه منصوص کتاب نه و بيت العدل باتّفاق در تحت عصم
  ". ۵۷آرا يا اکثريّت در آن قرارى دهد آن قرار و حکم محفوظ از خطاست 

"عصمت" در معارف اديان سلف و وجوه مشترك و تحقيق تطبيقى آن در معارف 
  امر بهائى

در بارۀ عصمت عصمت در معارف اهل سنّت و جماعت و نظرات و آراء مختلفه  -۱
نظر باينکه مسائلى که مورد بحث در مسئلۀ عصمت انبياء در ميان اهل اسالم  انبياء

مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و مسائلى است که جمال قدم جّل جالله در لوح 
اشراقات به اکثر آنها اشاره فرموده اند، بنظر الزم ميرسد که سوابق آنرا در ميان کتب 

تحقيق قرار داده و وجوه مشترك آنها را در معارف امر مبارك  علماى اسالم مورد
شناسائى نمود. عصمت انبياء در دو  اثر معروف از علماى اهل سنت و متکلمين 

ين الدّ و نيز فخر›› الفصل‹‹اسالم، ابن حزم در جزء چهارم کتاب معروف خود بنام 
لّى نظرات ک›› مة االنبياءعص‹‹ رازى از متکلّمين و علماى طراز اّول اسالم در کتاب 

و جزئى  اهل سنّت و جماعت را در مسئلۀ عصمت انبياء الهى درج نموده اند. براى 
صمة عاجتناب از تطويل کالم و با در نظر گرفتن اينکه مطالب مندرجه در کتاب 

مشابه نظرات ابن حزم و تاليفش تلخيص موضوع بتفصيل مطالب و مسائل  االنبياء
است و بهمان روش آنرا تاليف نموده، تاليف فخرالّدين رازى » صلالف«مندرجه در  

را مناسبتر در نظر گرفته و از او نقل ميگردد.  فخر رازى اختالفات فرق اسالم را  در 
: ٕاعلم ان االختالف فى  ۵۹کتاب خود در پنج قسمت توضيح داده است باين شرح 

ق باالعتقادية. و اجتمعت االٔمة هذه المسألة واقع فى أربعة مواضع ((أول)) ما يتعلّ 
على أن االٔنبياء معصومون عن الکفر و البدعة ( باستثناى فرقى از خوارج اسالم). 
((الثانى)) ما يتعلّق بجميع الشرائع و االٔحکام من اهلل تعالى ، و أجمعوا على أنه ال 

لم يبق  يجوز عليهم التحريف و الخيانة فى هذا الباب ال بالعمد و ال بالسهو، و ٕاال
االعتماد على شىء من الشرايع. ((الثالث))  ما يتعلق بالفتوى.  و أجمعوا على أنه 
ال يجوز تعمد الخطاء. فأما على سبيل السهو فقد اختلفوا فيه. ((الرابع)) ما يتعلق 



بأفعالهم و أحوالهم (ترجمه : آنچه که متعلق به اعمال و رفتار و احواالت شخصى 
لفوا فيه على خمسة مذاهب .(براى پرهيز از تطويل کالم مضمون انبياست). و قد اخت

ترجمه  نظراتشان اينست): (اول) فرقه اى معتقدند که انبياء مجاز به اقدام در  گناهان 
کبيره و صغيره اند. (دوم) فرقه اى معتقدند که به آنها جواز خطاى عمد کبيره داده 

اند.  ست که براى آن شرايطى نيز گفتهنشده ولى تعمد خطاى صغيره براى آنها جائز ا
(سوم) فرقه اى  معتقدند که به أنبياء اجازه خطاى کبيره و صغيره از روى تعمد داده 
نشده  ولى به آنها اجازه داده شده است به صدور ذنب از طريق خطاء در تحويل (و 

ز الکن يجوز صدور الذنب منهم على سبيل الخطأ فى التأويل). (چهارم) فرقه اى 
  معتزله معتقدند که "ال يجوز" مجاز نشده است بر آنها نه گناه کبيره و  نه صغيره  نه به 

  ١١٢ص 
عمد و نه تأويل به خطاء. اما از روى سهو و فراموشى (أما السهو و النسيان) جواز داده 
شده است. (پنجم) نظر مذهب شيعه را درج نموده که اعتقادات و نيز  الفاظ و 

رفته موافق بيانات قلم اعلى در لوح مقّدس اشراقات است که نظر به کلمات بکار 
شود: (الخامس) أنه ال يجوز عليهم اهّميّت آن اصل متن کتاب و مضمون آن درج مى

الکبيرة و ال صغيرة ال بالعمد و ال بالتأويل و ال بالسهو و النسيان. و هذا مذهب الشيعة. 
د ست بر آنها نه  معاصى کبيره و  صغيره نه بعم( ترجمه : بدرستيکه جواز داده نشده ا

و نه در تأويل و نه به سهو (غفلت و فراموشى ، اشتباه) و نه نسيان (فراموشى). و اين 
عقيده مذهب شيعه است) . فخر الدين رازى در ادامه شرح عصمت انبياء مى افزايد 

ا : "و اختلفوکه علما اختالف کرده اند در شروع زمان وجوب عصمت براى انبياء 
أيضا فى وقت وجوب هذه العصمة، فقال بعضهم ٕانها من االٔول الوالدة ٕالى آخر 
العمر، و قال االٔکثرون: هذه العصمة انما تجب فى زمان النبوة. فأما قبلها فهى غير 

ده ."  مضمون آن اينست که اختالف کرواجبة. و هو قول أکثر اصحابنا رحم اهلل تعالىٰ 
عصمت براى انبياء، بعضى گفتند از زمان تولّد تا آخر حيات اند در زمان وجوب 

جسمانى معصوم اند، و اکثريت گفتند که : اين عصمت واجب ميشود در زمان نبوت. 



و در قبل از نبوت معصيت را وجوبى نيست. و اين قول و نظر اکثر  ياران ما است که 
  اهل سنت و جماعتند.

نظرات و عقايد مذهب شيعه در  کتب معتبره شيعه در   عصمت در معارف شيعه -۲
عصمت انبياء عموما و عصمت حضرت رسول اکرم ص خصوصا درج شده است. 
درکتاب اوائل المقاالت (شرح عقائد الّصدوق) تاليف محّمد بن نعمان المفيد (شيخ 
مفيد) از علماى برجسته و مورد اعتماد مذهب شيعه اماميه شرحى باختصار در 

مت انبياء الهى عمومًا و عصمت حضرت رسول اکرم ص باالخص درج نموده عص
 در باره عصمت انبياء است قسمت اولکه بنظر ميرسد آگاهى به آن مفيد است : 

: "اقول اّن  ۶۰نويسد  ، مى›› القول فى عصمة االنبياء ص ‹‹ بطور اعم تحت عنوان 
ما يستخف ائر قبل النبّوة و بعدها و مجميع انبياءاهلل صلى اهلل عليهم معصومون من الکب

فاعله من الصغائر کلّها، و اما ما کان من صغير ال يستخف فاعله فجائز و قوعه منهم 
قبل النبوة و على غير عمد و ممتنع منهم بعدها على کل حال، و هذا مذهب جمهور 

ى معصوم هاالمامية، و المعتزلة باسرها تخالف فيه". ( مضمون آن اينست که انبياى ال
اند از گناهان کبيره قبل از نبّوت و بعد از نبّوت و آنچه سخيف است براى فاعل از 
همه معاصى صغيره. ولى آنچه که از گناهان صغيره است بر آنها جائز است قبل از 

انگيخته شدن برسالت و آنهم از روى غير عمد. و ممتنع است براى آنها بعد از نبوت بر
 قسمت دومت و اينست مذهب اکثر مذهب اماميه و معتزله). در همه احوال و حاال

 القول فى عصمة نبينا‹‹ در باره عصمت حضرت رسول اکرم ص است تحت عنوان 
: "اقول اّن نبيّنا محمدًا صلى اهلل عليه و آله و سلم  ۵۹مى نويسد  ›› محمد ص خاصة

ال  ال تعمد له خالفًا وممن لم يعص اهلل عز و جل منذ خلقه اهلل عز و جل الى قبضه و 
اذنب ذنبًا على التعمد و ال نسيان و بذلك نطق القرآن و تواتر الخبر عن آل محمد ص 
و هو مذهب جمهور االمامية، و المعتزلة باسرها على خالفه، و اما ما يتعلق به اهل 

 ح: ليغفر لك اهلل ما تقدم من ذنبك و ما تأخر  (سوره الفتالخالف من قول اهلل تعالىٰ 
) و اشباه ذلك فى القرآن و يعتمدونه فى الحجة على خالف، ما ذکرناه ۴۸/  ۱ -۲



فانه تأويل بضد ما توهموه و البرهان يعضده على البيان و قد نطق الفرقان بما قد 
وصفناه فقال جل اسمه: والنجم اذا هوى ما ضل صاحبکم و ما غوى (سوره النجم 

يان." خالصه مطلب کالمى اينست که )  فنفى بذلك عنه کل معصية و نس۵۳/ ۲
سوره النجم ، خدا حضرت رسول ص را از کل معصيت و  ۲و ۱مؤلف باستناد آيات 

نسيان مصون فرموده و اين را آيات قرآن و اخبار متواتر از ائمه تصديق نموده و  باستناد 
   سوره الفتح مى گويد آنچه که مورد اختالف است اينست که خدا آمرزيد ۲و ۱آيات 

  ١١٣ص 
آنچه گناه را که تو مرتکب شده بودى در قبل و بعد. براى مزيد اطالع و تفصيل بيشتر  

لماى تاليف سيّد مرتضى علم الهدى از ع›› تنزيه االنبياء‹‹مراجعه فرمائيد به کتاب 
معتبر شيعه اماميّه و  نيز  کتاب بحار االنوار، کتاب تاريخ نبيّنا، باب عصمة و تأويل 

صمت رسى مسئله عدر بر توجيه و تحقيقى تطبيقى —هم خالف ذلك بعض ما يو
انبياء الهى ، انسان متحّرى به اين حقيقت واقف ميگردد که استنتاجات علماى اسالم 
در عصمت بجز در معارف شيعه بر اساس اتفاق اقوال بروشهاى استدالل کالمى در 

ل شده گزيدن انبياء برسالت نازميان آنان و تأويل آيات قران کريم است که در باره بر
است و  آيه بخصوصى که بصراحت بسياق و  بيانى واضح در  اينکه انبياء الهى 

اند مشاهده نميشود. و همانطور که در تحقيق در معارف داراى صفت ذاتى عصمت
رسى قرار گرفت علماى سنت و جماعت اساس اعتقاداتشان تأويل اسالمى مورد بر

ت. ولى در معارف امر بهائى اين مسئله از مبادى و اصول در آيات آيات قرآن بوده اس
حضرت مبّشر اعظم رّب اعلى عزّ کبريائه و  جمال قدم جّل جالله بوضوح و  هيچگونه 

اند و  بعد معنى و مقصود از عصمت کبرى را رسى فرمودهابهامى عصمت را ابتدا بر
ديده فرموده و  ارادۀ حضرت بيان و تاکيد به آن در لوح اشراقات در مواضيع ع

پرداخته  اهلل بشرح و تبيين آن در  مفاوضاتاهلل االعظم مرکز تبيين و  تأويل آياتغصن
بنظر اين عبد ناتوان تدبّر و تعّمق در بيانات   —اند و محلّى از ابهام باقى نگذارده

تبيينى در اعتقاد بمبانى و اصول امر که اساس قصر مشيد معارف بديع و بهى االنوار 



امر بهائى است راکبين سفينۀ حمراء را از هر گونه لغزش و  فرو رفتن در هر ابهامى 
 له که: نبايد به هيچيكنمايد و  آراء و عقول آحاد مؤمنين را در اين مسئمحافظت مى

از بيانات الهيّه نازله از قلم مظهر الهى استغفر اهلل ترديد نمود و  بايد ايمان داشت و  
اند. در سوره هيکل در فقره اى از آيات عقوبت از آنرا خطائى عظيم بيان فرموده

مقّدسۀ سوره هيکل دليل ديگرى از داليل بر عصمت مظاهر الهى اينست که صاحب 
وحى، مصون از هر خطا و نسيان است، زيرا خداى متعال ذات اقدس ايشان را  امر و

: "  ۶۱مخزن علم ما کان و ما يکون و مطلع علم اٰلهى قرار فرموده است ، قوله تعالٰى 
ان ٰيا هيکل القدس انا قد جعلٰنا فؤٰادك مخزن علم ٰما کان و ٰما يکون و مطلع علمٰنا 

ات و االٔرض" و  بيانات تبيينى در مفاوضات نيز تاکيد با الّذى قّدرناه الهل الّسموٰ 
تصريح در شناخت عصمت ذاتى مظاهر مقّدسه است و  شارع و مبيّن باتّفاق آنرا از 

  اند.خصائص ذاتى کلّيّه انبياى الهى بيان فرموده
  فصل چهارم

  تبيين مقام وارتباط حضرت بهاءاهلل و حضرت رّب اعلىٰ 
 ۶۲در لوحى نازل قوله االحلٰى هلل و حضرت رّب اعلى وحدت حقيقى حضرت بهاءا

عقيدة ثابتة " تبيين دّوم ،"تعدد بحسب ظاهر باز حقيقت واحده بودند." تبيين اّول : 
راسخه و حقيقت معتقدات واضحة صريحة اين عبد. و أهل ملکوت ابهى که جمال 
 عمبارك شمس حقيقت ساطع از برج حقيقت. و حضرت أعلى شمس حقيقت الم

از برج حقيقت. يعنى آن نور حقيقت  و مصباح احديت در اين زجاجة رحمانيت و 
اهلل نور السموات و االرض مثل نوره کمشکاة «اين مشکاة وحدانيت ساطع و المع 

فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة کانها کوکب دّري يوقد من شجرة مبارکة 
و آن نور  »ئ و لو لم نمسه نار نور على نورزيتونة ال شرقية و ال غربية يکاد زيتها يض

حقيقت در وقت واحد و زمان واحد در اين زجاجۀ فردانيت ساطع و هم در اين مشکاة 
مشکوة مقتبس از زجاج. چه که نور حقيقت وحدانيت ظاهر و واضح و المع. ولي 

در زجاجة رحمانيت ساطع و از زجاج وهاج فائض بر مشکاة چون سراج و مقام 



. اين مشکوة شمس آفاق است. و اين زجاج نير باين برهان محقق ميگردد مبشري
أعظم اشراق. اين مشکاة مصباح عالم باال. و اين زجاج کوکب مالٔ أعلى اينست که 

  با 
  ١١٤ص 

وجودشان در زمان واحد و عصر واحد و تعدد بحسب ظاهر باز حقيقت واحده بودند 
و کينونت واحده. جوهر توحيد بودند و سازج تفريد چون که در زجاج و مشکوة هر دو 
ساطع. و چون بهويت نگرى تعدد مشاهده شود و زجاج و مشکوة بينى. و همچنين 

ف و نورانى و شفاف و رحمانى که اين زجاجۀ رحمانيه و حقيقت شاخصه بدرجۀ لطي
با نور حقيقت بقسمى تعاکس يافته که حقيقت واحده تحقق نموده و صرف توحيد 

اياکم ان ‹‹اينست که ميفرمايد » " " يکاد زيتها يضئ و لو لم نمسه نار«رخ گشوده 
أي آية الّالهوت و آية الناسوت. و مادون اين دو شمس حقيقت » تذکروا فّي آيتين

رد بنظر ميرسد از بکار بردن ضمير اشاره  مفتوجيه " .(له و کل بامره يعلمون کل عباد
نيز در  و تبيين دّوم  -) "کل عباد له" نيز بوضوح وحدت دو مظهر الهى مفهوم ميشود.

:"حضرت اعلى صبح حقيقت روشن و تابنده بر جميع  ۶۳لوحى نازل قوله االحلٰى 
بارك موعود جميع کتب و صحف و زبر و الواح أرجاء و مبشر نير أعظم أبهى. و جمال م

هور ظو ظهور مجلى طور درسدرۀ سينا و ما عدا کل بندۀ آن آستانيم و احقر پاسبان.
. اين کور امتداد خواهد يافتمنتهى بمکلم طور شد و تا هزار سال بل صد هزار سال 

کتاب  .مقصود اينست که قبل از الف کسى سزاوار تکلم نيست ولو مقام واليت باشد
اقدس مرجع جميع أمم و احکام الهى در آن مصرح. احکام غير مذکوره راجع بقرار 
بيت العدل. ديگر اسباب اختالفى نه. و من يتعّد بعد ذلك فأولئك هم الناعقون و 
أولئك هم الظالمون و أولئك هم االعداء المبغضون. زنهار زنهار مگذاريد نفسى رخنه 

اختالف رائى حاصل گردد بيت عدل أعظم فورًا حل کند والقاء فتنه نمايد. اگر
مشکالت فرمايد و اکثريت آراء آنچه بيان کند صرف حقيقت است. زيرا بيت عدل 
اعظم در تحت حمايت و عصمت و عفت سلطان احديتست و او را صيانت از خطا 



فرمايد و در ظل جناح عفت و عصمت خويش محافظه نمايد هر کس مخالفت کند 
و عاقبت مقهور شود". (براى ظهورات بعدى و کيفيت مقام و دعاويشان  مردود گردد

بديع صادره از يرائه کلك اطهر حضرت ولى  ١٠٥مراجعه فرمائيد به لوح مبارك سنه 
  امراهلل جّل سلطانه).

  فصل پنجم
در قرآن » بدانکه "« ۶۴ مظاهر مقّدسه را دو مقام است  مقام توحيد و مقام تحديد

مبر بظاهر مذکور. ولي في الحقيقه کل مرموز. زيرا از براى مظاهر بيست و هشت پيغ
مقّدسه دو مقام است. مقام توحيد و مقام تحديد . در مقام توحيد حقيقت واحده 

عه کنيد براى تفِصل مراج».( ال ُنَفِرُق بين أحٍد من رسلهِ « هستند. در اينمقام ميفرمايد 
  ) .۳۲به نافه 

بنظر ميرسد که اين بيان مبارك جمال قدم جّل کبريائه  مآخذ آيات نزولى در الواح
تبيين آيات نازله در الوح مبارکه جمال قدم جّل جالله و ايقان شريف و  آيات حضرت 
نقطه اولى جّل ذکره  است که جزء مبادى و تعاليم اصول در امر بهائى است. براى 

 ۱۴۱-۱۳۶يقان صفحات ) ا۱نمونه و  مزيد اطالع مراجعه فرمائيد به مراجع ذيل: (
  . در مجموعه الواح مبارکه. چاپ مصر. ۳۳۸) لوح مبارك ص ۲. چاپ مصر. (

  فصل ششم
) "و اما مقام اين عبد عبوديت محضۀ صرفۀ حقيقيۀ ١(تبيين مقام حضرت عبدالبهاء 

ثابتۀ راسخۀ واضحه من دون تأويل و تفسير و تلويح و تشريح. يعنى غالم حلقه بگوش 
بر دوش تراب آستانم و پاسبان و دربان و آنچه تعريف و توصيف محض و بندۀ غاشيه 

عنايت در جميع الواح و زبر الهى در حق اين عبد موجود معنى کل اين کلمه است 
و هرتأويل و تفسير که حرفي زايد از اين کلمه است اني بريئ منه و أشهد »عـبدالبهاء«

  م. صفيائه و أحبائه على ذلك. من مبيّن آياتاهلل و أنبيائه و رسله و أمنائه و أوليائه و أ
  ١١٥ص 



) "بعضي مستفسرند ٢. ( ۶۵اينست بيان من و (ما بعد الحق اال الوهم المبين) (ع ع)" 
که اين عبد چه مقاميرا طالب و مدعى. قسم بجمال قدم که اين عبد از رائحۀ که بوى 
ادعا نمايد متنفر. و در جمع مراتب ذرۀ از عبوديت را ببحور الوهيت و ربوبيت تبديل 
ننمايم چه که اظهار الوهيت و ربوبيت بسيارى نموده حضرت قدوس روحي له الفداء 

در تفسير صمد نازل فرمودند از عنوان کتاب تا نهايتش اني انا اهلل است.  يک کتاب
و جناب طاهره اني أنا اهلل را در بدشت تا عنان آسمان بلند نمود. و همچنين بعضي 

  أحبا در بدشت و جمال مبارك در قصيدۀ ورقائيه ميفرمايد
  تکل االٔلوه من رشح أمري تألهت     و کل الربوب من طفح حکمي ترب

ولي يک نفسي را نفرمودند که بعبوديت کما هي حقها قيام نمود و اگر چنانچه مقامى 
را بخواهم خدا نکرده از براى خويش چه مقامى أعظم از فرع منشعب از أصل 

) "اعلموا ان کينونتي عبدالبهاء. و حقيقتي عبدالبهاء. و  ذروة ٣". ( ۶۶قديمست 
العليا عبدالبهاء. و غايتي القصوى عبدالبهاء. و ليس لي شأن اال عبودية البهاء. و 
ليس لي مقام اال الخضوع و خدمة احباء اهلل. و لم يصدر من قلمي اال انني عبدالبهاء. 

هذا افتخر بين المالٔ. الن عبودية البهاء جوهرة بديعة و ابن البهاء. و رقيق البهاء. و ب
نوراء. توقد و تضئ على اکليل العزة االبدية البهاج. هذا شأني و مقامى و أنا عبدالبهاء 

) "جفا کاران نسبت باين عبد اشتهار داده اند که اين عبد را ۴. ( ۶۷. و ابن البهاء" 
ان العبودية المحضة. « اتيب مرقوم ادعائي و يا خود دعواى مقامى . در يکى از مک

و الرقية البحتة في العتبة المقدسة هى تاجي الوهاج. و اکليلي الجليل. هذه لمنقبة 
ان اين صريح بي» العظمى. و سدرتي المنتهى. و مسجدي االقصى. و جنتي المأوى

ًا غير مو اثر خامه و بنان اين عبد است. ال ابتغي شأنا غير هذا الشأن البديع. و ال مقا
حبائه روحي ال«مقام التبتل و التضرع العظيم. از بدايت صعود تا الى االٓن فرياد 

از لسان و بنان اين عبد در جميع آفاق منتشر. و آوازۀ عبوديت اين مظلوم شرق » الفداء
و غرب را احاطه نموده. و هادم بنيان بأثر خامه و مهر خويش از کمال نادانى هر 

قد ظهر شمس اهلل االکبر. و کل شمس عنده من «ود که ميگويد.اّدعائى نموده و موج



با وجود اين نعره بلند نموده که عبدالبهاء مصداق من اّدعى قبل » کل صغير أصغر
ارى الحمد ب«االلف است. لهذا مورد فسوف يبعث اهلل عليه من ال يرحمه بايد بشود. 

بد يقت حال آشکار. اين عنفوس مقدسۀ ابرار  که کاشف أسرارند در نزدشان حق» هلل
تا بحال خود را غصن أعظم نناميده بلکه عبدالبهاء خوانده. نهايت شايد در موردي 
نادر بلکه اندر. ابن البهاء از قلم جارى گشته که اين نظر بحکمتهاى بالغه بود. و اال 

 "من خود را عبد عبيد او ميشناسم. و اطوار و گفتار و کردار اين عبد شاهد اين مقال.
"عبوديت عبدالبهاء آفاق را منجذب نموده. و صيت رقيتش جهانگير گشته. و 

) " و يک خواهش از  جميع ۵". ( ۶۸محويت و فنايش مثل آفتاب مشهور اقطار شده 
ياران الهى دارم و آن آرزوى جان من است که مرا بصرف عبوديت آستان مقدس من 

ادر عبدالبها از نفس خامۀ اين عبد صدون تأويل بستايند و بجز بکلمات و تعبيراتيکه 
را نستايند ابدًا تجاوز از آن نکنند بهمانقدر کفايت کنند اّن نعتي و صفتي و سمتي و 
اسمي و لقبي و کينونتي و ذاتي و حقيقتي و عالنيتي عبدالبهاء و ليس لي شأن غير 

خواهند   قبولهذا البته ياران الهى استدعاى اين عبد را که بکمال عجز و نياز  نموده 
فرمود و اين قلب حزين را شادمان خواهند کرد و اين جسم عليل را حياتى جديد 
مبذول خواهند داشت تا عبدالبهاء باستماع اين بشارت کبرى و حصول اين موهبت 

) "اين عبد قسم بجمال ۶". ( ۶۹عظمى شادمانى کند و سرور و فرح رحمانى يابد 
نمايم و در ساحت احباى مخلصين فانى ميبينم مبارک خود را وجودى مشاهده نمى 

و ابدا ادعائى نداشته و ندارم و تا بحال اظهار کلمۀ که داللت بر انتساب آستان مبارک 
  ". ۷۰باشد ننمودم. 

  ١١٦ص 
  فصل هفتم

) " کتاب اقدس که مهيمن ١(کتاب مستطاب اقدس ناسخ جميع صحائف و کتب 
بر جميع کتب و صحف  و زبر است و کل آنچه در آن مذکور ناسخ جميع صحائف و 
کتب حتى اوامر و احکام و اعالن و اظهار آن ناسخ جميع اوامر غير مطابق و احکام 



) در ٢. (۷۱غير متساوى. مگر امر و حکمى که در آن کتاب مقدس الهى غير مذکور" 
ه االحلٰى : "در کتاب اقدست که ناسخ کل کتب و صحف است لوحى صادر. قول

۷۲."  
  فصل هشتم

  وحدت اديان الهى
در لوحى صادر قوله  مبدأ واحد است و بر اين اساس وحدت در اديان است ،

"لهذا ظهورات سابقه با ظهورات الحقه .: "جهان ملکوت يکيست " ۷۳ االحلى
نهايت ارتباط دارد بلکه عين يکديگرند اما کون که ترقى نمايد شعاع شديد تر است. 

له . و نيز در لوحى است قوو فيض عظيمتر و آفتاب در دائره نصف نهار جلوه نمايد" 
وم و رس: "دين الهي يکيست. ولى تجّدد الزم" ."ديانت عبارت از عقايد  ۷۴االحلٰى 

 ".نيست ديانت عبارت از تعاليم الهيست
  فصل نهم

ايمان . ايقان . خلق جديد . أفعال و أعمال از ثمر ات ايمان است و اقرار به 
  وحدانيّت الهّيه کافى نيست

اين مسئله بر اساس آيات نزولى و تبيينى از وسائل حصول به مبادى و توحيد است که 
) "ايمان و ايقان مانند شجر  بوستان ١باين شرح: (تحقيقى کوتاه در آن خواهد گرديد 

) " و خلق الخلق ٢. (۷۵است. و أفعال و أعمال ممدوحه در کتاب بمثابۀ ثمر." 
) مقصد از ايمان و ايقان تزيين حقائق انسانى بفيض ٣". ( ۷۶الجديد في حشر مبين 

".  ۷۷ نکماالت ربانى است اگر اين حصول نيابد حقيقت حرمان است و عذاب نيرا
) "اين است که شب و روز  بکوشند تا در مراتب وجود ترقى و صعود نمايند ... و ۴(

ُخلق و خوى حق باشد و روش و سلوکش سبب ترقيّات نا  نقطه نظرگاهش همواره
متناهيه گردد ... چون باين مواهب موفق شود ميتوان گفت که بهائى است و اّال در 

ايمان عبارت از اقرار بوحدانيت الهيّه نه و قرون است اين دور مبارك  که فخر  اعصار 
  ".۷۸ بلکه قيام بجميع شئون و کماالت ايمان است



  فصل دهم
  روح . نفس ناطقه 

، "ُدرّ دانه تا در آغوش صدفست درخشندگى روح انسانى بعد از صعود جلوه مينمايد 
و لطافتش مجهول. همچنين گوهر درخشندة هدايت کبرى تا در آغوش صدف 
دنياست مبهم و مستور و مکنون ُدّر دانه وقتى رونق بازار گردد که از حبس صدف آزاد 
شود . همچنين جواهر هدايت کبرى رونق و لطافتش بعد از صعود روح از اين قالب 

تاريک بفضاى عالم باال . اما حال معلوم نيست که گوهر هدايت چه قدر ضعيف 
  ". ۷۹گرانبهاست آنوقت معلوم و آشکار گردد. 

  فصل يازدهم
  عالم بعد از صعود ، نعيم . جنت . جحيم. نار . عذاب نار

"جنت عرفان حق است" . "نار احتجاب از رب االرباب" . فوز و فالح . مکافات 
" معلوم شد که بعضى ملتفت بيانات الهى نشده اند. گمان چنان گشته که نفوس ،  

موقنه را جز در عالم اسما مقامى نه و مکافات و فوز و فالحى نيست.سبحان اهلل اين 
چه تصور است و چه تفکر. اگر چنين باشد جميع در خسران مبينيم. و ذل و هوان 

بجهت مقامى در عالم اسما است استغفراهلل عظيم.آيا جميع اين باليا و محن و رزايا 
  عن ذلك. بلکه در نزد اهل حقيقت عالم اسماء را مقامى و شأنى نيست. سائرين از 

  ١١٧ص 
  

عدم تفکر و تبصر مقام اسما را اهميت دهند. اما در نزد اهل حقيقت از قبيل اوهام 
ار ق است و نشمرده شود. بلى در بيانات الهيه اين ذکر موجود. که جنت عرفان ح

احتجاب از  رب االرباب. از اين بيان مقصود اين نيست که ديگر عالمى نه . و فيض 
نا متناهى نيست. استغفراهلل عن ذلك. بلکه مقصد چنين است که عرفان و احتجاب 

ئى بمنزلۀ شجر است. و نعيم و جحيم در جميع عوالم الهيه بمنزلۀ ثمر. در هر رتبه
 در عالم فؤاد عرفان نعمت و احتجاب نقمت استوجود. ازمراتب نعمت و نقمت م



ولى در جهان حق نفوس زيرا اساس هر نعمت و نقمت در عوالم الهيه اين دو است 
م زيرا اين عال مقبله را ما ال رأت عين و ال سمعت أذن و ال خطر بقلب بشر موجود.

  ".۸۰فانى مانند عالم رحم است ...  
  

  ١١٨ص 
  

  مآخذ و منابع
  ۲       .٨٥التعريفات جرجانى ص  1

  .٢٠٢ص  ٣٩ترجمه التعريفات در دهخدا ج 
  ۴  . تاليف دکتر  عليرضا فيض۴مبادى فقه و اصول ص   ۳

  .٢٨٢٠ص  ٧لغتنامه دهخدا ج 
۶     .٢٩٣فرهنگ معين ص   ۵

  .١٢التعريفات ص   
  ۸    .١۴مبانى فقه و اصول. تاليف دکتر فيض ص   ۷

  .اصول الدين تأليف ابن طاهر تميمى
 ۱۰     .٣۵٦ص  ٣٠لدهخدا  ج   ۹

   .۶۹۱ص   ۴١لدهخدا ج  
   ۱۲     .۶۹۱ص  ۴١لدهخدا ج    ۱۱

  .٢٩۴٢ص  ٧لدهخدا ج 
  .٣٨٠ص  ٣٠لدهخدا ج   ۱۳ 

 .٤٦ص  ٣ج م .   ۱۴
ص  ۳۲۵۵. حديث شماره  ۵حديث شماره   ۲۶۹ص   ۴اصول کافى ج   ۱۵

۲۸۶.  
  .۱۱۷ص  ۴صحيح مسلم ج     ۱۶



  . ۳۳گنجينۀ از تلمود ص   ۱۷
  .۱۷و  ۱۲(کتاب مبين) صفحات  ۱آ.ق.ا ج   ۱۸
  .۶۱-۶۰مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر صص   ۱۹
   .۲ص  ۶۹مجموعه امرى شماره    ۲۰
  .۵۰۲الى  ۴۸۷باب هشتم صص -۴۸۶ص   ۴مائده آسمانى ج   ۲۱
  .۴۱قيّوم االسماء . منتخباتى از آثار حضرت نفطه اولى. ص   ۲۲
  .۱۲۱ص  ۱م . ج    ۲۳
  .١٩٠ص  ٣م . ج    ۲۴
  .۱۹۴ص  ٣م . ج    ۲۵
  .١٨٨ -١٨٩ص  ١م . ج    ۲۶
  ..٨٩ص  ٢م . ج    ۲۷
  .٣٨٠ص   ٣م . ج     ۲۸
  .٨٩-۹۰صص  ۲م . ج   ۲۹
  .۴٩-۵٠ص  ٢م . ج    ۳۰
  .١٣۴ص  ١م . ج     ۳۱
  .۴٨٣ص  ٣م . ج    ۳۲
  .٢٢٩ص  ٣م . ج     ۳۳
  .۲۲۹ام تسعه ص يرسالۀ ا  ۳۴
  .۷۵قرن ص  لوح  ۳۵
  .۵۸مجموعه اشراقات. ص    ۳۶
  .۴۵ص  ۴آثار قلم اعلٰى ج   ۳۷
  .۴۶-۴۵صص  ۴آثار قلم اعلٰى ج   ۳۸
      .۳۳۳ص  ۴ج  آثار قلم اعلىٰ   ۳۹
    .۱۶۹مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر ص   ۴۰



    .۳۰۰-۲۹۹مجموعه الواح مبارکه. چاپ مصر. صص   ۴۱
  .۹لوح اقتدارات. مجموعه اقتدارات ص   ۴۲
  .۵۹-۵۸مجموعه اشراقات . لوح اشراقات.صص   ۴۳
  .۶۵التعريفات جرجانى ص    ۴۴
          .۳۰لدهخدا ج    ۴۵
  .۶۰۵ص  ۲معجم الوسيط ج    ۴۶
  .۱۰۴۷ص  ۲کّشاف اصطالحات فنون تاليف تهانوى ج    ۴۷
  .۲۹حاشيه کتاب شرح عقائد الّصدوق ص    ۴۸
    .۸۵الى  ۵۰مجموعه اشراقات صفحات   ۴۹
  .۳۳۳امر و خلق ص    ۵۰
  .۷۵کتاب مستطاب بيان فارسى ص    ۵۱
  .۱۹۹مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر ص   ۵۲
  .۲۲تسبيح و تهليل . دعاهاى صبح لوح اول. ص   ۵۳
  .۴۵۰ص  ۱م. ج     ۵۴
          . ۱۱۳ص  ۲م. ج    ۵۵

  .۵ص  ۹مائده آسمانى ج    ۵۶ 
      .۱۳۰-۱۲۹مفاوضات صص   ۵۷
  .۵۰۱ص  ۳م . ج   ۵۸
  . ۸ى ال ۷عصمت االنبياء. ص  ۵۹
  .۳۰-۲۹اوائل المقاالت صص   ۶۰
  .۲۴(کتاب مبين) ص  ۱آ.ق.ا.ج   ۶۱
  .٢۵۰-٢۵۱صص ٢م. ج   ۶۲
  . ۵٠٠ – ۵٠١صص  ٣م.  ج    ۶۳
  .۷۴ص  ۲م.ج   ۶۴



  .٢۵۲ص  ٢م . ج     ۶۵
  .٢۵۴-٢۵۵صص  ٢م. ج    ۶۶ 

  . ۳۱۸-۳۱۹صص  ٢م. ج    ۶۷
  . ٣٢١-٣٢٢صص  ٢م . ج    ۶۸ 

  . ۲۶۴ص  ١م . ج   ۶۹

  .٣۴۶ص  ١م . ج   ۷۰
  . ٣۴۴ص  ١م . ج   ۷۱

    .۴۶٧ص  ١م . ج   ۷۲ 
  .٢۵٠ص  ٣ج م .   ۷۳
    .٢٧۵ص  ٣ج م .   ۷۴
  . ٢٧١ص  ٢م .  ج   ۷۵
  .١٣٧ص  ١م . ج   ۷۶
  . ۵١ص  ۴م . ج    ۷۷
  .۵١ص  ۴م . ج    ۷۸
  .۴٧٣ص  ٣ج م .    ۷۹
  .٣٣٧ – ٣٣۸ص  ١م . ج    ۸۰
  .۵. حديث شماره ۲۶۹ص  ۴اصول کافى ج   ۸۱

  
  ١١٩ ص

  چهارم نافه

  تبييناتى که ارتباط مستقيم
  با 

  ىمسائل شريعت



  و 
  شرع در امر دارد احکام

  
  ١٢٠ص 

  چهارم نافه
شرع  احکامو  ىتبييناتى که ارتباط مستقيم با مسائل شريعت

  در امر دارد
حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در مکاتيب مبارکه به تفصيل و نيز باختصار تعداد  مقدمه

بيشمارى از قوانين موجوده در شريعت اهلل را که وضع شريعت نيست ولى تبيين قوانين 
  مدنى و شرعى است را تشريح و تبيين فرموده اند. 

. زيرا اشد بهتر است"اما قضييّه دفن اموات هنوز اگر بقرار سابق ب ۱دفن اموات تبيين 
انع از تبليغ دائى مجنبايد نوعى نمود که ميان آشنا و بيگانه فسخ و جدائى افتد. زيرا 

است. و چون زمانى آيد که اجراى احکام بهيچوجه سبب وحشت قلوب نگردد و 
امراهلل اعالن شود آنوقت در ترکستان بايد از شرق بغرب توجه بغرب مايل بشمال کنند 

  .ر بقبله و پا بشمال دفن نمايند"و اموات را س
  .و اّما در خصوص ربح غير جائز ربح فاحش است""  ۲ زئجا غيرتبيين معنى ربح 

"اما منهيات  ۳تبيين مبارك در پرهيز از مکر وهات ، شرب دخان کراهت تنزيهى دارد 
ديگر که ضرر فورى ندارد ولى تاثيرات مضره بتدريج حاصل گردد آن منهيات عند اهلل 

کروه و مذموم و مدحور. ولى حرمت قطعى منصوص نه بلکه تنزيه و تقديس و طهارت م
گى مقتضى آن. از آنجمله شرب دخان است که و پاکى و حفظ و صحت و آزاده

کثيف است و بد بو و کريهست و مذموم و بتدريج مضرتش مسلم عموم و جميع اطباء 
 از اجزاء مرکبۀ دخان سم قاتل حاذقه حکم نموده اند و تجربه نيز گرديده که جزئي

است و شارب معرض علل و امراض متنوع. اينست که در شربش کراهت تنزيهى 



بتصريح وارد . حضرت اعلى روحى له الفداء در بدايت امر بصراحت منع فرمودند و 
جميع احباء ترک شرب دخان نمودند. ولى چون زمان تقيه بود هر نفس که از شرب 

مورد اذيت و جفا ميشد بلکه در معرض قتل ميآمد. لهذا احباء  دخان امتناع مينمود
بجهت تقيه بشرب دخان پرداختند بعد کتاب اقدس نازل شد چون تحريم دخان 
صريح کتاب اقدس نبود احبا ترک ننمودند. اما جمال مبارک هميشه از شرب دخان 

مودند يفراظهار کراهت ميفرمودند ( حتى در بدايت بمالحظه ئى قدرى استعمال م
بعد بکلى ترک فرمودند) و نفوس مقدسى که در جميع امور متابعت جمال مبارک 
مينمودند آنان نيز بکلى ترک شرب دخان کردند. مقصود اين است که شرب دخان 

  عند الحق مذموم و مکروه و در نهايت کثافت و در غايت مضرت ولو تدريجا".
" افيون کثيف ملعون نعوذ باهلل من  ۴ تبييين منهيات از محرمات ، افيون مورث جنون

عذاب اهلل بصريح کتاب اقدس محرم و مذموم و شربش عقال ضربى از جنون و بتجربه 
مرتکب آن بکلى از عالم انسانى محروم. پناه بخدا ميبرم از ارتکاب چنين امر فظيعى 

  که هادم بنيان انسانيست و سبب خسران ابدى".
"در اين کور عظيم و دور جديد تفرعات ۵استبيت العدل راجع  احکامى که به

اکثر ببيت عدل راجع چه که اين کور را امتداد عظيم است . و اين  احکام جسمانى 
  ".دور را فسحت و وسعت و استمرار سرمدى ابدى

  .""اساس آئين يزدانرا تغيير و تبديلى نبوده و نيست۶ر استيتغياساس آئين بهائى ال 
ر الواح سائره بصريح عبارت مرقوم که در ازدواج حکمت "د ۷ازدواج با جنس بعيد 

الهيه چنان اقتضا مى نمايد که از جنس بعيد باشد. يعنى بين زوجين هر چند ُبعد 
بيشتر سالله قويتر و خوش سيماتر. و صحت و عافيت بهتر گردد. و اين در فن طب نيز 

 و فرض لهذا مسلم ومحقق است. و احکام طبّيه مشروع وعمل بموجب آن منصوص 
تا تواند انسان بايد خويشى بجنس بعيد نمايد و چون امر بهائى قوت گيرد مطمئن 

  باشيد که ازدواج باقربا نيز نادر الوقوع گردد".
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" و اما مسئله زنا. در الواح الهيه در مسئله فحشاء بقدرى زجر و عتاب و عقاب  ۸ زنا

فحشاء از درگاه احديت مطرود و مذکور که بحد و حسر نيايد. که شخص مرتکب 
مردود و در نزد ياران مذموم. و در نزد عموم بشر مرذول. حتى در بعضى کلمات بيان 

 خسران مبين و محروميت ابدى است".
"و اما مسئلۀ طالق ميتواند شخص بکلى آنچه موافق رايش هست مجرى  ۹ طالق

 ارد . و اين مثل عدهدارد نهايتش اينست که زوجه را يکسال بى سر و سامان نگذ
  است . و نهايتش اينست که پيش مدت تکلف نفقه چند ماه بود حال يکسال است".  
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  مجپن نافه

  نوع بيان
در مکاتيب متضّمن انواع بسيارى است که براى حصول متون الواح مبارکه  مقدمه 

اح آشنائى به آنها بنظر الزم ميرسد. مطالعۀ الوبه شناخت و معرفت کلمات تبيينى 
تبيينى وسيلۀ منحصر بفرد براى فهم آيات الهى است که از قلم معجز شيم و احالى 
حضرت عبدالبهاء عزّ صدور يافته و  متضمن کليۀ تعاليم الهى است .آگاهى به مقاصد 

ضرورى ميرسد.  رتبيينى و  مطالعۀ دقيق و ارتباط مسائل تبيينى با آيات نزولى بنظ
الواح  است که بنظر ميرسد اصل و مأخذ آن تعليم تحرى حقيقتبعنوان مثال تبيين 

نزولى جمال قدم و  حضرت رّب اعلى است. (بعنوان نمونه ، شروع و آغاز کتاب 
مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر و نيز در   ۲۷۶مستطاب ايقان و لوحى در صفحه 

حضرت نقطه اولى مستخرج از کتاب مستطاب بيان منتخباتى از آثار  ۶۳-۶۲صفحه 
فارسى است). در اين تحقيق مالحظه مى شود که بيانات مبارکه حضرت عبدالبهاء 
جّل ثنائه در مکاتيب و  خطابات مبارکه و  مفاوضات اين تعليم اساسى در امر مبارك 

ان واقف ميرا به تفصيل شرح و بسط داده شده است تا افکار  و اذهان اهل بها و عال
گردند به عمق اين تعليم که مرحلۀ اول ورود به کسب معرفت مظهر  الهى و نداى 
جديد است. صدمات و مشکالت ناشى از  نبودن رکن تبيين در تاريخ اديان قبل 
کامال واضح و مشهود است که فرقه فرقه  شدن در اديان و عدم اقبال به مظاهر بعد 

ان سلف بوده است که تاريخ گواه حوادث هولناك اساسش فقدان چنين تعليمى در ادي
  و  سفک َدِم هزاران هزار از افراد انسانى در طول تاريخ اديان است.

ديم به زيارت  انواع بيشمارى از بيانات تبيينى نائل ميگردر طبقه بندى الواح مبارکه 
ناخت ش که نگارنده با اذعان به قلت سواد و  عدم آگاهى به حقائق مستوره که الزمۀ

کليۀ آنها مستلزم مجامع تحقيقى است که از البالى لئالى مندرجه در الواح حضرت 



عبدالبهاء روحى له الفداه آنها را استخراج و  طبقه بندى نمايند. انواع پيشنهادى اين 
  عبد انحصارًا جنبۀ مقدماتى دارد و  ال غير.

  ت رّب اعلىحمد و ثناى حضرت بارى . جمال اقدس ابهى. حضر  نوع اّول
   در حمد و ثناى ذات بارى

" سبحان الّذى قد حّرك أفالك الّذوات بحرکة جذب صمدانية . و قد  ١نمونه اول، 
مّوج أبحر الکينونات بما هبت و فاحت عليها ارياح عّز فردانيه . و قد طّرز الوجود 
بالنقطة التي اندرجت و اندمجت فيها الحروفات و الکلمات. و أقمصها الطراز االولية 

ن يوضات و التجليات قبل کل شئ عبما سبق الممکنات في الوجود. و قابلت الف
الحضرة االحدية. و ألبسها القميص االٓخرية. بما کانت مکمل الکلمات الالهوتية و 

حمد هلل الذى کشف ل" ا ٢نمونه دوم ،منتهى کلمة التوحيد في الجبروت االثباتيه.".  
  الظالم.

الحمد "،٤م نمونه چهار"الحمد هلل الذى ظهرت آياته و بدت بيناته".  ٣نمونه سوم ،
مونه ن ".هلل الّذى أشرق بنوره االرض و السماء.و اهتزت بنفحاته رياض التقديس

" يا من نطق ألسن الکائنات بآيات المحامد و النعوت فى تسبيح ذاته. و هو  ٥، پنجم
السناء بالثناء فى توحيد اوصافه. و هو مقدس عنه. لقد ذهلت  كمنزه عنه و دلع دي

ت النفوس يا محبوبى فى ادراك ذرة من حقائق االبداع فکيف العقول يا الهى و حار
حقيقتك الرحمانية المتعالية عن عرفان مطالع االنوار فى عالم االختراع فليس الحد 

اين قبيل از بيانات مبارکه حاوى بيانات تبيينى در  ضيحتوسبيل الى االدراك.". 
  ق خدا مورد تحقي معرفت خداى متعال است که در نافۀ سوم طرق حصول بمعرفت

  ١٢٤ص 
،  حمد خداى متعال . با ذکر أسماء و صفات" ٦ نمونه ششم ،قرار گرفته است. 

  "الحمد هلل الذي جعل أسمائه و صفاته".
در الواح عديده اى  مرکز تبيين بلسانى بديع و  بياناتى بليغ  و   تقديس ذات الهى

عباراتى فصيح در تعليم الوهيت و معرفت ذات اقدس الهى حمد و تقديس خداى 



متعال را در آغاز الواح صادر فرموده اند. اين گنجينه هاى طرق معرفت خدا و مظاهر 
م آن که منشأ حصول فه او  صراط مستقيم را حصول به معرفت صحيح به آن صورت

بيانات تاّمه و  صادره از قلم معصوم حضرت عبدالبهاء است پيروان اسم اعظم را از 
هبوط به تيه اوهام حفاظت فرموده و  معرفت و شناخت خداى يگانه را بر اساس آنچه 
که از قلم شارع و مبشر امراهلل نازل شده در مقابل ستايندگان اسم اعظم قرار ميدهد. 

  ر چند فقره از اين قبيل از بيانات مبارکه مقصود بيشتر روشن و واضح ميگردد.با ذک
،"حمدًا لمن تقدس بذاته عن مشابهة مخلوقاته. و تنزه بصفاته عن مماثلة  ۷ نمونه اول

مکوناته. و تعزز بأسمائه عن شؤن مبدعاته. و تجلل بأفعاله عن الحدود و القيود و 
ال االکوان في هذا الکور الجديد بأنه فع تجلى علىٰ الهندسة في جميع مخترعاته. الم

لما يريد. الظاهر  في عوالم االنشاء. بحقيقة يفعل ما يشاء. و هذا صريح الکتاب 
  المبين. تنزيال من رب العالمين." 

ى از کلک ه الواح مهيمنا در حمد و ثناى جمال اقدس ابهى و حضرت نقطه اولىٰ 
جّل  ابهىٰ  در نعت و ثناى ذات بارى و جمال اقدساطهر حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه 

ل از رؤس اين قبيه که بگرديده است  جّل ذکره صادر  کبريائه و حضرت رّب اعلىٰ 
"هذا عبدك الذي اقبل الى مشرق نورك  ،۸نمونه اول  نعوت و محامد اشاره ميگردد.

کرة في  شمس البهاءو لبي لندائك عند طلوع » النقطة االولىٰ «االول 
مراجعه فرمائيد به الواح قلم  و کّرۀ اخرىٰ  براى مقصود از کّره اولىٰ  توجيه".الخرىا

  .اعلىٰ 
 و الکلمة العليا و المرکز االعلىٰ  " صل اللهم يا الهى على النقطة االولىٰ  ،۹نمونه دوم 

ع . و مطلكو شمس الضحى الساطعة الفجر على کل االرجاء و االٔنحاء. مظهر نفس
. ك. و مهبط آياتك. و مصدر فردانيتك. و مرکز وحدانيت ك. و معدن حکمت كارادت

  .".ك. و مصدر انواركو معدن اسرار
" و   ،۱۱نمونه چهارم  " الحمد هلل الذى ظهرت آياته و بدت بيناته" .،۱۰نمونه سوم 

 ةالتحيّة والثّناء  و الّصالة الّساطعة عن غيب العماء على النقطة الفردانيّة و الکلم



الوحدانيّة و الّدرة الّالهوتية و الکينونة الملکوتيّة االٓية الکبرى الحقيقة الّرحمانيّة الّتى 
بهرت االبصار  و ذهلت منها العقول واالفکار و شاخصت االعين من شّدة اشراقها 

  على االفاق فاشرقت بنورها المشارق و المغارب فى يوم التّالق".
و التحية و الثناء على حقيقة النوراء و الکلمة الجامعة العلياء. و االٓية  ،۱۲نمونه پنجم 

  الکبرى. و الهوية الساطعة اللئالء. النقطة االولى و الجمال االعلى روحي لهدالفداء." 
  جمال اقدس ابهى  و ثناى در حمد

" سبحان نير طلوع اشراق. سبحان من اظهر الوفاق. سبحان من رفع ،۱۳ نمونه اول
شقاق. سبحان من امتالٔ بذکره الصحف و االوذاق سبحان من انجذب بظهوره اهل ال

النور الساطع و  " ،۱۴نمونه دوم  االشتياق. سبحان من قّرت بجماله اعين العشاق.".
الفائضة  الجامعة لالسماء الحسنى على بالتحية و الثناء على کلمة العلياء من المالٔ اال

حقائق المنجذبة بنفحات اهلل الناطقة بالثناء على الجمال على من العوالم العلياء  
  وره و انجذب بظهوره الى االبد االٓباد.".ناالبهى . و على من تنور ب

  ١٢٥ص 
هور الّشمس فى کبد الّسماء . سبحان من اشرق به ظسبحان من ظهر  ،۱۵نمونه سوم 

ى . صر االعمافق الهدى سبحان من بظهوره قامت القيامة الکبرى . سبحان من اب
سبحان من اسمع االصم النداء . سبحان من انطق االبکم بالثناء عليه فى الحشر 

  . البديع و النشر العجيب و ظهور کور الحديد."
 رمودهف در اين حمد اشاره به آيات انجيل ارتباط بيانات مبارکه با آيات قرآن و انجيل

  .انجيل آيات ويلتأوم ميشود همف بوضوح و نيز
"الحمد هلل الذى کشف الظالم بنور ساطع من الّصبح المبين و فتق  ،۱۶چهارم نمونه 

و قشع سحاب االحتجاب عن االفق المنير وهتک االستار و اذاع االسرار و اشاع االٓثار 
للمتبّصرين  و بيّن الّطريق و مهّد الّسبيل و نادت هواتف الملکوت الجليل و قالت حيّوا 

ى الفوز العظيم حيّوا على الکوثر و السلسبيل حيّوا على على الماء المعين حيّوا عل
  الجنّة النعيم".



. جمال قدم انواع شروع و آغاز الواح مبارکه که مخاطب ذات اقدس الهىٰ  دوم نوع 
  جّل ذکره است جّل جالله. حضرت رّب اعلىٰ 

  ." يا من هو سميع لضجيجى": ،۱۸نمونه دوم .  "الهى الهى": ۱۷ ، نمونه اول
  ."اى رّب ميثاق" : ،۱۹ ومسنمونه 

که در سبيل حق ذلّت  امر بدرجه ئي عظيم است: در عظمت امراهلل ،۲۰ مسونوع 
  .سبب عّزتست"

 مجردات و مسائلى که بقواى   محسوسات هنوع چهارم  تشبيهات مسائل روحانى ب
و تشريح نيست در الواح مبارکه با مثالهائى محسوس بيان شده محسوسه  قابل ذکر 

است. اين قبيل از بيانات مبارکه مشابه سبک نگارش و صنعت شعر است  که در  
علم معانى و بيان در ادبيات عرب و فارسى و باالخص در ديوان شعراى عرب و ايرانى  

  بيشمار  ديده ميشود. 
) شنوا. ٤) دل. (٣) بصر. (٢) بينا. (١عبارتند از: (نمونه هائى از اين قبيل تمثيالت 

) گوش. در اين بيان مبارک کامًال مشخص و بوضوح قابل فهم است ٦) ديده. (٥(
: " اى صاحب دل بينا. هرچند بصر جسمانى مفقود ولى الحمد هلل ۲۱ قوله االحلىٰ 

 اض وبصيرت قلب موجود. دل بيناست و روح شنوا. اين ديدة تن معرض هزار امر
وت دل روشن و کشف ملک ۀبت يقينًا نا بينا گردد. لهذا اهميّتي ندارد ولي ديدقعا

ن و دلت روش ۀالهى نمايد. و الى االبد باقى و پايدار. پس شکر کن خدا را که ديد
  . براى تفصيل بيشتر رجوع کنيد به نافه دوازدهم.گوش هوشت شنوا."

  .و الثناء على الحقائق الرحمانية"" التحية و البهاء ۲۲ پنجم  تحيت و ثناء  نوع 
"و ببندگي عتبة مقدسه چون عبدالبهاء در کمال :۲۳ نوع ششم  در مراتب عبوديّت 

 كبادتحق ع كدنابمحويّت و فنا قيام کنيد. تا روى را بر خاک عجز و نياز نهاده ( ما ع
ن است ن عبد برداء تذلل مزيّ ) بر زبان رانيد. هيکل ايكحق معرفت كگوئيد. و ما عرفنا

. کل ناز و امتياز هنه قميص تدلل. و هامة اين حقير بتاج عجز و نياز مفتخر است ن
بندگان آستانيم و چاکران جانفشان. عزت و بزرگوارى و عظمت و کبريائى سزاوار 



پروردگار است و آنچه منقبت عبد است و مفخرت مرکز عهدعبوديّت درگاه احديّت 
ى آستان ربوبيّت. اين تاج اکليل جليل است و اين سراج روشنى عبد است و بندگ

منيب. جهان اليوم بنور عبوديّت روشن است و بگلهاى رقيّت گلشن تا توانيد شريک 
  .. و نديم اين مستغرق بحر محو و فنا."دعبدالبهاء شوي

  ١٢٦ ص
ابتين در ثدر  مراتب عطوفت و  مهربانى حضرت عبدالبهاء به مؤمنين و نوع هفتم  

  عهد و راسخين در امر
ت يزالى از  کلمات و  خطاباتى است که بيان حال عطوفمکاتيب عبدالبهاء گنجينۀ ال

الفاظ و کلماتى که در اوقات صدور الواح مبارکه قلب و روح اهل  و عنايات بسيار با
مى شود.  نمود ديدهبهاء و ثابتين در عهد و ميثاق را با بوصول الواح مبارکه مسّخر مى

پذيرى اين قبيل از کلمات تبيينى بنظر اين عبد حقير يکى از عوامل انسجام و تسخير نا
کاّفۀ اهل بها بود که آنها را از باليا و عواقب شوم اوهامات ناقضين عهد و  دسيسه 

 داشت و هر لوحى وسيلههاى ناکصين ميثاق و القاى شبهات محفوظ نگاه مي
که  سراسر عالم بهائى را در ظّل امر بديع و  خيمۀ وحدت  ارتباطى احبّاى الهى بود

  نمود. براى تفصيل بيشتر رجوع کنيد به نافه اول.امراهلل حفاظت مى
تمسک بصريح بيان حضرت عبدالبهاء و عدم جواز پرهيز از تأويل و نوع هشتم  

 ل. و اين"اليوم بايد سد أبواب نزاع کرد و منع أسباب جدا:  ۲۴ تأويل بيانات مبارکه
ى اطاعت مرکز ميثاق معيّن. يعن ممکن نيست جز آنکه کل متابعت مبيّن کنند. و

تمسک بصريح بيان او جويند و تشبث بوضوح تبيان او خواهند. بقسمى که لسانشان 
ترجمان لسان او گردد و خامه شان راوي بيان او. حرفي زياده و نقصان نگويند. کلمة 

  .ند."يفزاِ ويل و تلويح و تشريح نيأاز ت
"در هر ظهورى که : ۲۵نوع نهم  مقصود و موضوع ظهور در اديان قبل و امر بهائى 

اشراق صبح هدى شد موضوع آن اشراق أمرى از امور بود. در أيام ظهور حضرت کليم 
موضوع شريعت اهلل اطاعت و انقياد رب الجنود بود. و أحکام در نهايت سختى و 



 ربنا ال تحمل علينا اصرًا کما حملته على الذين«گران. اينست که در قرآن ميفرمايد 
و در يوم اشراق نير منير حضرت مسيح موضوع و أساس شريعت آن صبيح » من قبلنا

من «مليح حسن اخالق و ائتالف و وفاق و عدم انتقام از أهل نفاق و شقاق بود. لهذا 
و در يوم ظهور جمال محّمدى » يسر فرمودضرب على خّدک االيمن حّول له اال

ساس دين اهلل کسر أصنام و منع عبادت أوثان و تحقير فراعنه و اذالل اموضوع أمر و 
طواغيت بود. و در يوم ظهور حضرت أعلى منطوق بيان ضرب أعناق و حرق کتب و 

ل رن جليما در اين دور بديع و قاأوراق و هدم بقاع و قتل عام اال من آمن و صدق بود. 
  أفت کبرى و رحمت عظمى و الفت با جميعرأساس دين اهلل و موضوع شريعت اهلل 

ملل و صداقت و امانت و مهربانى صميمى قلبى با جميع طوائف و نحل و اعالن 
  .د."وحدت عالم انسانست حتى بيگانه آشنا بود و اغيار يار شمرده گرد

فراگيرى تعاليم امر در الواح اشراقات. نوع دهم  اوامر و دستورات مبارکه در مطالعه و 
"در محافل : ۲۶ نمونه اول ،    کلمات فردوسيّه. طرازات. تجليّات. و بشارات

لوح طرازات و لوح تجلّيات و لوح کلمات و لوح بشارات و لوح اشراقات  ۀترجم
بخوانيد. و شرح و تفصيل دهيد و همچنين بيانات مبارک که داللت بر وحدت عالم 

" امروز هر نفسى اطالع بر وصايا  ۲۷ نمونه دوم ،انسانى و مساوات عمومى دارد.". 
ات و اشراقات و طرازات و بشارات را و نصايح بهاءاهلل يابد و الواح کلمات و تجلّي

بخواند ابدًا از براى او شبهه نماند که اين تعاليم رزق امروز عالم انسانى است و سبب 
  حيات ابدى است".

در مکتوبى  است ىوحدت عالم انسان امر بهائى ايجاد  ىمقصد اصل  نوع يازدهم 
: " اى ۲۸ د قوله االحلىمقصد امر بهائي را بابلغ بيان و افصح کالم بيان ميفرماين

ياران عبدالبهاء در اين دور الهى و عصر ربانى اساس اصلى و مقصد حقيقى وحدت 
عالم انسانيست تا بسبب اين اتحاد و اتفاق جميع منازعات و مخاصمات از بين بشر 
بر خيزد. و شاهد وحدت حقيقيه در انجمن عالم جلوه نمايد. حال مروج اين وحدت 



باشند تا بقّوة رحمانى ظلمات بيگانگى از عالم انسانى زائل نمايند.  بايد احباى الهى
  .باحت و مالحت عرض جمال  فرمايد."و  دلبر يگانگى در نهايت ص

  ١٢٧ص 
از حيات دنيوى در  ۀعمومًا در هر مرحل ىهر انسان نوع دوازدهم  امتحانات الهيّه 

امتحان در  ومنکر نيست. مقابل امتحان قرار ميگيرد و اين حقيقت تاريخى را کسى 
و حصول بآن ممکن  عقايد دينى و مبادى و اصول از صعب ترين آنهاست مقابل

نيست جز به ايمان در مرحله حق اليقين و اطاعت محض و فهميدن صحيح و کامل 
لحق در لوحى مرکز تبيين به اين بيانات ناطق قوله انمونه اول ، . الواح نزولى و تبيينى

حطم ثناء و تأتى کزوابع الرياح و تاالا االمتحانات تتموج کالبحار بهذ: "اعلمى ان ۲۹
السفائن العظمى و تقلع االشجار العظيمة الممتدة الفروع و االصول العريقة فى القرون 
و االعصار. تذکرى االمتحانات التى کانت فى زمن المسيح حتى تزلزلت بها قلوب 

دودات راهم المعديين . و باع المسيح باخوان امسيح و تقلب بها قلب رئيس الحوار
"هر چند در اين  ۳۰ نمونه دوم ، يوم امتحان  .اذا اعلمى ان االمتحان عظيم عظيم"
ل بود و لکن احبّاى الهى و اماء رحمان الحمد کايّام پر امتحان ثبات واستقامت مش

ت چنين دى ثابت و مستقيم ماندند بلکه بر استقامت افزودند. عامعظ ۀهلل مانند صخر
است و قرار بر اين. در يوم امتحان ضعفا بکلّى متزلزل گردند و منصرف شوند. و اقويا 
که قوت روح دارند بر قّوت بيفزايندو مس مغشوش در آتش بکلّى سياه گردد. و اما 

  .طالى خالص رونقش بيفزايد و جلوه بيشتر نمايد "
 هاى خداى رحيم است ، که ان از سنت خدا امتحان ميکند عبدش رانمونه سوم ، 

ان اهلل يمتحن عباده و   » يها المؤمنونأ"«:  ۳۱ولى عباد  مجاز به امتحان حق نيستند 
 ..". "فقال علي ﴿عليه السالم﴾ في الجوابان يمتحن عبدًا مخلصًا هلل. ليس للعبد

تحن أحدًا مليس لي ان أمتحَن اهللَ بل هلل اْن َيمَتَحني و هذا ذنٌب ال ُيْغَفُر مني""  ال ت
من بعد هذا فان االمتحان سنن الرحمن فليس لالنسان اال االذعان بما ُنّزَل في القرآن 

  ."َنکم بشئ من الخوف و الجوع و نقٍص من االموال و االنفس و الثمراتَنبُلوّ َو ل



   استامتحان براى راسخين در دين اعظم مواهب است و براى متزلزلين نقمت 
:  ۳۴نمونه دوم ،  . تزلزلين"االمتحان رحمة للمؤمنين و نقمة للمفان :  ۳۳نمونه اول ،

: ۳۵ نمونه سوم ، .نان را امتحان اعظم مواهب است.""نفوسيکه ثابت و راسخند آ
امتحان از براى صادقان موهبت حضرت يزدان است . " از براى نفوس ضعيفه بالى 

  .گهان."نا
لّق ببازماندگان شهداء عبدالبهاء  نهايت تع"قلب :  ۳۶، نوع سيزدهم  شهداى امراهلل

  .دارد"
" اى ياران آرزوى عبدالبها چنين  ۳۷نمونه اول ،      نوع چهاردهم  اتحاد و اتفاق

  ."محفل اتحاد خصوصى بيارايند است که دوستان اتحاد عمومى تاسيس نمايند نه
فروزند ا" ياران روحانى و دوستان رحمانى بايد چنان شمع يگانگى بر  ۳۸نمونه دوم ، 
تحسين نمايد و جمال ابهى در ملکوت جالل طوبى لکم يااحبّائى  که مالٔ اعلىٰ 

فرمايد و عبدالبهاء نهايت حبور و سرور حاصل نمايد. ارض مقدس منتظر ورود اينخبر 
با عدم ائتالف در ميان اح م ، نمونه سو . پر مسرت است. ديگر اختيار با شماست."

"مدتى بود که از اختالف و عدم ائتالف : ۳۹ ،شود  سبب حزن حضرت عبدالبهاء مي
أحبا در مدينة اهلل قلب محزون بود و دل پر خون. لهذا عبدالبها را مکاتبه و مخابره با 

  .مرا نبود."تأحباى مدينه مس
 د مگر اينکه در ميان احباء الهىنمونه چهارم ، قلب عبدالبهاء بفرح و سرور نمى آي

ائه ة أحب"لعمراهلل ان قلب عبدالبهاء ال يفرح اال بوحد: ۴۰وحدت وجود داشته باشد 
  .اهلل و أحباء أصفيائه."

" و ندعو الناس الى الحب و االلفة و الوفاق. و نتبرأ من اللدود و  ۴۱نمونه پنجم ، 
اد الصلح و الوداد و االلفة و االتحر أهل االٓفاق. و نجتهد في خيعى في سالشقاق. و ن

  .ل من أهل الشقاق کل مکر و نفاق."و نتحم
  ١٢٨ص 



نفوس چون خطوط شعاعى توجه به   -نمونه ششم ، طرق حصول اتحاد و اتفاق 
"بيک آهنگ بتهليل و : ۴۲ مرکز اصلى داشته باشند و آن مرکز مبدأ فيض است ،

ممتدده از مرکز بمحيط دائره هر چند تقديس جمال قدم مشغول شوند خطوط شعاعيه 
متعددند ولى چون از مرکز واحد ساطع است لهذا آن خطوط در نقطۀ واحده جمع و 
بمرکز واحد وابسته اند و اگر چنانچه نفوس چون خطوطى شعاعى توجه بمرکز اصلى 
داشته باشند وحدت اندر وحدت است و اگر چنانچه آن خطوط شعاعى از محيط 

د تفرقه حاصل شود   و آن مرکز مبدأ فيض است و محيط دائره و آن تجاوز کند الب
  .دائره تعاليم الهيّه است تا از تعاليم الهيّه تجاوز نشود انشقاق حاصل نگردد"

   نوع پانزدهم  پرهيز از اختالف و منازعه
اى احبّاى الهى صريح ": ۴۳ نمونه اول ، طرفين جدال و منازعه هر دو باطل اند

و  از مسائل الهيّه جدال و بحث نمايند ۀاينست که اگر دو نفس در مسئلکتاب الهى 
"اى ياران الهى تا توانيد  :۴۴نمونه دوم اختالف و منازعه نمايند هر دو باطل اند.". 

نمونه  .ئى را بنوازيد و با هر دشمنى بسوزيد و بسازيد"بمحبّت پردازيد و هر بيگانه
آيا از اختالف در » أى أحباى الهي«: ۴۵است اختالف علت از ميان رفتن  سوم ،  

داخت کائنات را بر ان ۀال واهلل هميشه اختالف ريش ىهيچ عهدي ثمري أثري بار و بر
  .امکان را معمورة ال مکان نمود." و ائتالف مطمورة

نوع شانزدهم  صلح . اساس صلح عمومى اتحاد عقول و افکار است . اوامر مبارکه 
   براى استقرار صلح الزم است در تأسيس مؤسساتى که

" تا عقول بشرى اتحاد : ۴۶ نمونه اول ، وحدت وجدان الزمۀ صلح عمومى است
حاصل نکند هيچ امر عظيمى تحقق نيابد. حال صلح عمومى امريست عظيم ولى 
وحدت وجدان الزمست که اساس اين امر عظيم گردد. تا اساس متين شود. و بنيان 

اءاهلل پنجاه سال پيش بيان صلح عمومى فرمود." ( و نيز رزين گردد. لهذا حضرت به
 "اى ياران:۴۷ نمونه دوم ، ). ٢٦٤-٢٦٥ص  ٢ج مکاتيب عبدالبهاء مراجعه کنيد به 

و  بلند شد و جميع را از جدال پنجاه سال پيش صرير قلم اعلىٰ  ... عبدالبهاروحانى 



"هر ويرانى آيت :  ۴۸نمونه سوم  .جنگ منع نمود و بصلح عمومى دعوت فرمود."
جنگ است و هر آبادى عالمت صلح و آشتى. صلح سبب حياتست و جنگ سبب 

  ممات صلح انبعاث محبّت است و جنگ آفت الفت و رأفت. 
" لهذا امر بتشکيل محکمة کبرى فرمود تا :  ۴۹کبرى  ۀتأسيس محکم ، چهارمنمونه 

 ملّى نمايندة انتخابجميع ملل و دول نمايندگان انتخاب نمايند. يعنى هر مجلس 
نمايد و مجلس اعيان تصديق فرمايند و هيئت وزراء امضاء کنند و پادشاهان و رؤساى 
جمهور تصديق فرمايند تا آن نماينده ممثّل جميع ملّت و اعيان و وزراء و پادشاه در 
پيش جمهور باشد. و از اين نمايندگان محفلى در نهايت روح و ريحان تشکيل گردد. 

کبرى تأسيس يابد و جميع مسائل مهّمه و مشاکل عظيمه بين الملل و الدول  ۀو محکم
ننگ  نى از اين عار وکبرى حل شود تا بنيان جنگ بر افتد و عالم انسا ۀدر آن محکم
  .رهائى يابد"

م ، صلح جوئى بهائيان امريست اعتقادى و ايمانى و منبعث از افکار پنجنمونه 
عصر نظير آفتابست که سبب حيات جميع کائنات "صلح عمومى در اين : ۵۰ نيست ،

است ... در ايران در اين سبيل هزاران نفوس جان فدا کرده اند و هزاران بنيان ويران 
صلح جوئى ما منبعث از افکار نيست بلکه امريست اعتقادى و دينى و از شد ... 

در  خولجمله اساس ابديّه الهى ... و سبب حيات ابديه ميدانيم و اعظم وسيله د
  ".ملکوت رحمانى

ذکر نام خانمى از احبّاى منچستر انگلستان که . ۵۱نوع هفدهم  تبرّعات . اعانات
حکايت پيرزنى که مقدارى خرما داشت و  نمونه دوم ،خود را قيچى نمود.  َسرِ  موى

  .تقديم حضرت محّمد نمود
  ١٢٩ ص

"ال  ۵۲ و امراء در حال حيات نيستند كنوع هيجدهم احبّا مجاز به ذّم و بد گفتن ملو
الموجودين االٓن ال کناية و ال اشارة و ال داللة الن هذه قضيّة  كيجوز ذّم احد من الملو

منصوصة فى الکتاب و ال يجوز الخروج عن النّص""من دون ان تتعرضوا الحد بکلمة 



 نص لملوک و االمراء الموجودين االن حيث يخالفامن االعتراض ال سيما على 
  .الکتاب"

ذاب . عحوادث و اتفاقات تاريخ امر  .نوع نوزدهم  ذکر بعضى از حادثات در تاريخ 
اتيب حضرت عبدالبهاء جل ثنائه در مک   و عقاب بر  ستمگران از نتائج سيئات است

مّرات بذکر حوادث و وقايع امر مبارک و اتفاقاتى که  مبارکه با احبّاى الهى بکّرات و 
عالم واقع شده است به  اشاراه و يا  بتصريح و  ۀاعظم در نقاط مختلف بر پيروان اسم

اختصار قلم مبارک بحرکت در آمده است. ذيًال نمونه هائى از اين قبيل بيانات و نيز 
شرح وقايع و حوادث اصفهان و  ،۵۳نمونه اول  نتايج حاصله از آنها آورده ميشود:

ا را يهود سر بريدند بعد از چهل سال "حضرت  يحيى بن ذکري: ۵۴ نمونه دوم،يزد. 
خداوند طيطوس رومانيرا بر انگيخت و ارض فلسطين بخون مذبوحان رنگين 

يگر را خونريز شوند تعجب منمائيد يکدحال اگر اهل تبريز :۵۵ نمونه سوم ،گرديد.". 
 و حضرت سيّد الشهداء کربال ۀواقع ۵۶نمونه  چهارم ، .. اين جزاى آن  اعمال است"

: "امروز در ۵۷تعريف از سلطان عثمانى و مظفرالّدين شاه  نمونه پنجم، . حسين امام
 عثمان  و پادشاه ايران مظفرالّدين شاه مثل و مانندىقطعة آسيا فى الحقيقة پادشاه آل

  صالح الّدين ايّوبى.در بارۀ  ، ۵۸نمونه ششم. ندارند" 
الق منبعث از اعمال و اخ از امراهلل و علّت آن بعضى از مؤمنين احتجاب  منوع بيست
  است

حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه علّت انحراف و احتجاب از امر و حق را در لوحى بيان 
: " سؤال فرموده بوديد از نفوسي که وقتى از اهل ايمان ۵۹فرموده اند قوله االحلىٰ 

يت مؤمن در بدابودند بعد منحرف شدند که حقيقت حالشان چگونه است اين نفوس 
بودند ولى بسبب افتتان و امتحان منحرف گشتند. اّن الحق يبّدل النور بالظلمة و يبّدل 

  .منبعث از اعمال و اخالق است" الظلمة بالنّور. اين احتجاب
حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در الواح و    م  انواع تحيّت و تحيّاتيکنوع بيست و 

الحات ار برده اند که آشنائى با اين قبيل از اصطمکاتيب مبارکه  تحيّات بديعى بک



در مکاتبات و سبک انشائى احباء الهى عموما و در مکاتبات محافل روحانى 
خصوصا بکار رفت و در حال حاضر سبک نگارش در تشکيالت بهائى در موطن 

  جمال مبارک است.
ابهى برسانيد".  اران تحيّت ابدعي"بهر فردى از ِ : ۶۰تحيّت ابدع ابهى نمونه اول ، 
جميع احبّاى ترکستان را از قبل عبدالبهاء تعلّق : "۶۱ تحيّت و اشتياق نمونه دوم ، 

ميع ياران ج: " ۶۲ تحيّت مشتاقانه نمونه سوم ،  .قلب و تحيّت و اشتياق برسان."
  .الهى  على الخصوص نفوس مخلصين را از قبل عبدالبهاء تحيّت مشتاقانه برسان"

عنقريب ": ۶۳ّوم  تشويق و ترغيب نسوان و دعا براى ترقى آنان د نوع بيست و
و برهان  بحججمالحظه مينمائيد که در بين نساء نفوسى چنان منجذب شوند و ناطق 

  .رّب ذوالمنن گردند"
در ميان احبّا بايد در امرى مخصوص باشد و  م  تشکيل جمعيّتسوّ نوع بيست و 

تشکيل جمعيّت ممدوح و مقبول ولى در : "۶۴ پرهيز از تشکيل جمعيتهاى خصوصى
ايتام  ۀامرى مخصوص. مثًال محافل تبليغ و جمعيت نشر نفحات اهلل جمعيت اعان

فقرا جمعيت نشر معارف جمعيت ترويج علوم. خالصه امور خيريّه مثل  هجمعيت اعاش
تشکيل شرکت تجارت تشکيل شرکت تزييد صنايع. تشکيل شرکت توسيع زراعت. 

رى ااز اين قبيل بسيار مقبول و ممدوح و راجع بعموم نه خصوص بتشکيل جمعيّت 
بيان  اجراى" مقبول و آنچه سبب بيگانکى مذموم.آنچه سبب حيات نفوس است 

  مبارک 
  ١٣٠ص 

حضرت عبدالبهاء بتدريج و با برنامه هائى بسيار منظم در عصر تکوين با اساسى متين 
حضرت ولى امراهلل و پس از آن  متحقق گشت و نظم ادارى در دوران واليت عظمى

از دوره اى که بيت العدل اعظم هدايت راکبين سفينة را بيد اقتدار گرفته اند اين 
موضوع کامال حل گرديده و هر جمعيت و تشکيلى انحصارا الزمه اش در ظل نظامنامه 

  تشکيالت بهائى است.



و. فقر مشغول شتا توانى بخود  طرق استکمال نفس انسانى  چهارم نوع بيست و 
"از هر :  ۶۵. فنا . فسحت حقيقى .سياحت روحانى. اشتغال نفس به آيات انفسيه

ظر شرب کأس فنا شو. و مترصد هجرت از تذکرى و فکرى آزاد شو و درجميع آن من
آباد. بجان عزيزت قسم که تا از آنچه ديده و شنيده ايم نگذريم و بکلى  اين خراب

نان و ننگ چشم نپوشيم و صدور را از هر وهم و خيالى منقطع الى اهلل نشويم و از 
بى توشه ئى بذکر خدا فارغ از ما سوى نشويم و بخود مشغول  همجرد ننمائيم. و در گوش

نگرديم فسحت حقيقى نيابيم و سياحت روحانى نکنيم.پس تا توانى بخود مشغول 
س از أنوار و بشو. زيراحقيقت بشريه اگر چه مستغرق در ظلمات کونيه است لکن مقت

أسرار مبدأ حقيقى . و أفق قدس عالم وجود است چون بخود مشغول شود نورانيت 
الهاست سگردد. و سر حقيقت عليکم بانفسکم آشکار شود  أنوار تزايد نمايد و همه

آيات آفاقيه چشم را روشن نموديم حال خوبست چندى نيز بکشف  ۀکه بمشاهد
نى سر خويش گيريم و از عالم نوش و نيش در أنفسيه مشغول شويم. يع تآثار و آيا

 فناى محض اعتکاف نمائيم تا هفقر صرف مأوى کنيم. و در گوش ۀگذريم. در زاوي
اين کأس بقا را از دست ساقى فقر و فنا ننوشيم در انجمن ياران شمعى نيفروزيم. 

در ئه حضرت عبدالبهاء جّل ثناتوجيه  —"دل مشعلى مشتعل ننمائيم هو در خلوتخان
الواح و مکاتيب مبارکه تبيينات روشن و حيات بخشى براى تکامل نفس انسانى بيان 

و آنچه مجاهده که از اين قبيل که  و مشقات جسمانى فرموده و تحّمل رياضات بدنى
  بروش مرتاضان و غيره است را در امر بهائى بکلّى منسوخ اعالن فرموده اند. 

"تکميل نفس به رياضت و خلوت و  :۶۶  نمونه اول ، تکميل نفس برياضت نيست
نمونه دوم حصول استکمال نفس منوط به انقطاع  .عزلت نيست و بانقطاع است" 
" اما تکميل نفس در اين دور منوط برياضت و : ۶۶ و تحصيل معارف الهى است 

خلوت و عزلت نه بلکه بانقطاع و انجذاب و اخالق رحمانى و تحصيل معارف ربّانى 
 وم ،نمونه س. "ار و تزيين قلب بنفحات رّب االسرار بوده و خواهد بودو تحسين اطو

: " اى بندة آستان مقّدس از نوافل و مندوب و اذکار ۶۶ منسوخ است داب رياضتآ



و اوراد مسنون سؤال نموده بوديد. در اين دور آنچه منصوص فرائض است اما اوراد 
ش يپب و اصول رياضت که از و اذکار و نوافل و مندوب مخصوص غير مفروض." آدا

  .ا بعد الحق اّال الضالل المبين"بود بکلّى منسوخ گشت. هذا هو الحق و م
و خرج و دخل در زندگى و اقتصاد در معاش  -صرف . دخل م  پنجنوع بيست و 

در زندگى . مخارج جنگ و حرب از صرف نفوس و اموال بدست مى آيد و مقبول 
  نيست

 :۷۶ معاش و خرج در زندگى بايد موافق در آمد شخص باشداقتصاد و نمونه اول ، 
  "هر صرفيرا دخلى الزم"

نمونه دوم ، مخارج حرب و جنگ تحميل به انسانها و بقيمت خرج جان مردم 
  ." حرب صرف نفوس و اموالست اقّالً شما بدخل عالم انسانى پردازيد: ۶۸ است ،

"اى طالب :۶۹ در عالم خلقت م  در ارزش انسان و اهّميّت انسانششنوع بيست و 
جهان شهود است نوعيت ابدى  ۀشجر ۀت انسان جزء اعظم عالم وجود و ثمرقحقي

  .است"
  تم  در اينکه نوع انسانى قديم است و رّد عقايد و افکار تبديل انواعفنوع بيست و ه

"نوعيّت ابديست. و اين حقيقت سرمدى را بدايتى نه و نهايتى نيست. آنچه : ۲۳۶
  انسانى گويند که از عالم جماد و نبات و حيوانى آمده  فرنگ در نشو و نماىحکماى 

  ١٣١ص 
و بنشو و نما باين مقام رسيده اوهام است زيرا نوعيّت قديم است  شايد در اين کره 
ارض در بدايت بمنزله نطفه بوده بعد ترقى کرده و بمقام احسن الخالقين رسيده. اما 

ده نوع انسان بوده نه حيوان لهذا اين نوع قديم است و آن نطفه که بتدريج ترقى نمو
  .از اشرف کائنات روى زمين."

"اى زائر مطاف : ۷۰ م  در شرافت و موهبت زيارت ارض اقدسهشتنوع بيست و 
مالٔ اعلى الحمد هلل بعون عنايت الهيه مرحله هاى بعيده طى نمودى. و باديه ها 



موهبتى اعظم از تشرف بآستان تصور نتوان . پيمودى. و بسر منزل مقصود رسيدى . 
  .بستايش مليک مقتدر پرداز که چنين مقدر نمود."

"دهقان الهى يک تخم افشاند و خرمنها تشکيل : ۷۱ م  دهقان الهىبيست ونهنوع 
  .نمايد. اين از قوت فيض الهى است."

"از جمله شخصى  ۲۷ . مطلب اول،مدارا با مردم در آداب معاشرت .   امنوع سى 
شهير از ايرانيان بود و مراوده مينمود و اين در باطن همدم و همراز سفير بود. و در امور 

 مطلبمحل مشورت با او. جمال مبارک با او مدارا ميفرمودند. بروى او نميآوردند. 
اما حضرات شيخيّه کوکبشان افول نمود . اميد چنانست که بيدار گردند. : ۷۳دوم، 

  شوند. حافظ شيرازى ميگويد.هوشيار 
  شکوه آصفى و اسب باد منطق طير                    

  بباد رفت و از آن خواجه هيچ طرفه نه بست                                                
حمد هلل صبح لآن همهمه و دمدمه و ضوضاء و غلغله چون صبح اول طلوع نمود ا

طلوع کرد و آفاقرا روشن نمود . شما با آنان بنهايت روح و صادق بر جهان و جهانيان 
َوَال ُتَجاِدُلوا اْهَل اْلِكَتاِب اال " ۀمبارک ۀريحان معامله نمائيد. و مدارا کنيد و مظهر آي

  .و بسيار محبّت و مهربانى کنيد" گرديد. "ِبالِتي ِهَي اْحَسنُ 
. روش و سلوك  يع ذى روحمهربانى بجمدر آداب معاشرت .   ميکنوع سى و 

  انسان و شرط مقرّب گرديدن در درگاه کبريا
" بارى احبّاى الهى بايد نه تنها بانسان رأفت :۷۴ ،. مهربانى انسان رأفت به حيوانات

و رحمت داشته باشند بلکه بايد بجميع ذى روح نهايت مهربانى نمايند. زيرا حيوان 
حيوانى مشترک است. ولى انسان ملتفت اين با انسان در احساسات جسمانى و روح 

نسانست. لهذا ظلم بحيوان حقيقت نيست گمان مينمايد که احساس حصر در ا
  .ميکند."



"اليوم مقّرب درگاه کبريا نفسى است که جام وفا بخشد و اعدا را : ۷۵ مقرّب درگاه
ر ودود. ادر عطا مبذول دارد حتى ستمگر بيچاره را دستگير شود. و هر خصم لدود را ي

  ".اينست نصايح اسم اعظم.
"هر نفسى از شما در هر شهرى وارد گردد بخلق و :  ۷۶ روش و سلوک احبّا با مردم

خوى و صدق و وفا و محبّت و أمانت و ديانت و مهربانى بعموم عالم انسانى مشار 
بالبنان گردد جميع اهل شهر گويند که اين شخص يقين است که بهائيست زيرا اطوار 

  .حرکات و روش و سلوک و خلق و خوى اين شخص از خصائص بهائيانست"و 
 ۀپيش بينى وقوعات جنگ و تغيير در حکومتهاى وقت در دور    ومدنوع سى و 

"حضرت بهاءاهلل شصت سال پيش مانند آفتاب از افق ايران :  ۷۷ حيات مظهر امراهلل
 تاريکى نتايج وخيمهطلوع نمود و اعالن فرمود که افق عالم تاريک است. و اين 

بخشد و حروبات شديده وقوع يابد.  در زندان عّکا به امپراطور آلمان صريحًا خطاب 
ميفرمايند که حرب شديد واقع خواهد شد. و برلين ناله و حنين خواهد نمود. و 
 ۀهمچنين بپادشاه ترک در حاليکه مظلوم بود و اسير زندان او . يعنى مسجون در قلع

عکا بود صراحة مرقوم فرمود که اسالمبول بانقالبى عظيم گرفتار خواهد گشت.  
  بدرجه ئى که اطفال 

  ١٣٢ص 
  .اء بفرياد و فغان خواهند افتاد."و نس

اب " براى خطبرلين ناله و حنين خواهد نمود"اول ، مطلب   مأخذ بيان مبارك در آثار نزولى
، قوله   ۸۶آيۀ نازله در کتاب مستطاب اقدس بند مبارك به امپراطور آلمان مراجعه کنيد به 

در کتاب مستطاب اقدس. و  ۱۲۱" و  نيز يادداشت شماره  نسمع حنين البرلين: " تعالىٰ 
براى تفصيل بيشتر رجوع کنيد به (خطابات قلم اعلى در شأن نزول الواح ملوك و سالطين. 

اسالمبول بانقالبى عظيم "دوم ، مطلب ). ۵۱تاليف عارف ربانى محمد على فيضى ص 
يا ايّتها : "، قوله تعالىٰ  ۸۹بند  کتاب اقدس نازله در  ۀاشاره به آي " گرفتار خواهد گشت

در کتاب  ۱۲۰. " و نيز رجوع کنيد به ياد داشت شماره النقطة الواقعة فى شاطى البحرين
ا نازل لى پاشعاخطاب به  رئيس"  لوحنيز در  لوحى مهيمن معروف  به " و  مستطاب اقدس. 



" در لوح مزبور شرحى از عظمت و قدرت امر الهى و اينکه هيچ صاحب شوکت :  ۷۸گرديد 
و اقتدارى نمى تواند از پيشرفت امرش جلوگيرى نمايد بيان فرموده و بروز انقالب و اضطراب 
شديد و خروج ادرنه و واليات ديگر را از حوزۀ متصرفات عثمانى و عاقبت خسران مآل صدر 

   .ظم و سلطان و تغيير و تبديل امور ملك و ملّت را بکمال صراحت نبّوت فرمودند "اع
ر . بيان مبارك دآيات و الواح مبارکه بلسان عربى هميزان ترجم  م سونوع سى و 

ترجمه الواح الهى بالغت و فصاحت در الواح اشراقات و بشارات و کلمات 
آية الفصاحة و راية  كاهلل ان يجعل"نسئل  : ۷۹  فردوسيه و تجليات و طرازات است

البالغة فى ترجمة الرسالة المدنيّة الى العربيّة و لکن الميزان ترجمة االشراقات و 
  .بابدع العبارة. و افصح الکلمات."البشارات و الکلمات و التجليّات و الطرازات 

  سوگندهاى در الواحقسم .   مچهارنوع سى و 
ك مبارلواح و مکاتيب مبارکه به سياق و روش جمالحضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در ا

ياد فرموده  و قسم در بعضى از الواح براى تأکيد در بيان مطلب سوگند جّل کبريائه
  ."۸۰ كفو عزت" : )١اند. نمونه هائى از اين قبيل قسم ها و معانى آنها ذکر ميشود: (

 "تاهلل الحق:۸۲ )٣". (۸۱ الکلمات المتينة ك"لعمرى قد قرت العين بقراءة  تل:)٢(
"  ۸۵) "و انى لعمر اهلل فى حزن شديد٥( ." ۸۴قسم بسر وجود") ٤( ".۸۳تاهلل " -"۸۲
. "۸۸ ) "قسم بجمال قدم٧(."۸۷ك أصبحت غريق خطاب كلعمر") ٦( ." ۸۶ لعمر اهلل"
ان االمر واضح مشهود للذين ببصر االنصاف  ك. "لعمر"۸۹أيها النحرير ك"لعمر) ٨(

قسم ") ١١.  ("۹۲ قسم بجمال مبارك") ١٠( ."١٨٦۹۱و هلل") ٩( ."  ۹۰ ينظرون
) ١٢( ." ۹۴) "بجان عزيزت قسم٢١. ("۹۳ بجمال مقصود و حضرت مليك محمود

) براى اطالع از نمونه هاى مشابه مراجعه کنيد به ۱۳".  ( ۹۵بجان عزيز ياران قسم"
  . ٢٨٧و   ٢٥٥و   ٢٥٤و  ٢٥٣و   ٢٣٢ص   ٢ج مکاتيب 
حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه  روزنامه و نشريات و مندرجات آنها   مپنجو  نوع سى

تعليم حرفه صحيح روزنامه نگارى را که مطابق حقيقت باشد با بکار بردن کلماتى که 
در آن لحن ماليم و پرهيز از کلمات و لغات ثقيل و  سنگين است و نيز اينکه متون 



باشد با لحنى ماليم به مخاطب لوح  مجالت بايد نشان دهنده صداقت و خيرخواهى
روزنامه را مرآت حقيقت  ك"جمال مبار )١( :۹۶ نصيحت فرموده اند به اين شرح

) " تفصيل ٣) انشاءاهلل مجله شما دائما تقابل بشمس حقيقت دارد." (٢فرمودند."(
اغماض عين وزرا از حمايت بيچارگان غربا بود و شکايت از رؤسا و پيشکاران برهان 

يل قاطع بود ولى يک قدرى بعبارت شديد. اگر عبارت ماليمتر باشد بهتر است و دل
بايد مجله نزد کل منشور صدق و خيرخواه مسلّم باشد که اشاره اش عبارت از شکايت 

  عظيمه باشد. مثال اگر در حق نفسى بنگارد که حال آنشخص مستحق دقت نظر 
علوم است ين حتم نمايند که ماست اينکه عبارت از يک کتاب شکايت باشد که قارئ

 مجله خورشيد چنين اشارههتاک و فتاک و ستمکار است که  اين شخص بسيار
  .مينمايد"

  ١٣٣ص 
  نوع تحرير و کالم در نشريات بهائى

 ة شهريّة باللغة العربيّة و الفارسيّةو أّما ما استحسنتم من اصدار مجلّ ":۹۷ نمونه اول
 بيّة محضة فالعلميّة أد تقتضى بهذا االٓن اّال أن تکونتنتشر فى البلدان فالحکمة ال 

سياسيًّا  الهيًّا ال كو انّى أرجو اهلل أن يجعل تتضّمن کلمة من مقاالت أو اخبار سياسيّة
أبدّي القرار سرمدّي االٓثار و المسائل العلميّة تقتضى أن  هالنّ  كهذا ما يليق لشأن

من  مرةث الّتى عبارة عن قيل وقال و الفيما يفيد الناس و ليس للمسائل  تنحصر
نون الطبيعيّة و الف هى االلهيّات و الرياضيّات و الحکمة و تعقيبها اّال الجدال أال

الّتى البجوز التعّرض بالمسائل   بهذا االثناء كالماّديّة حتّى ينتفع الناس بها و کذل
منام بل يزيدون من الالغافلين و ال يستيقظون  تؤول الى الّدين حيث يرتفع به ضجيج

و اّما ترويج العلوم المفيدة من الحکمة االلهيّة و الحکمة  فى العناد و االوهام
در متن لوح مخاطب لوح را نصيحت  – "امر ممدوح مقبول فى کّل آن الطبيعيّة

ميفرمايند که خالصه مضمون بيان مبارک اينست: مندرجات مجله نبايد متضمن 
سى باشد که سبب سر و صدا شده و ثمره آن اختالف و مسائل سياسى و اخبار سيا



جدال است، و متون آن از مواضيع الهيات و علوم رياضى و طبيعى و علوم مفيده 
 در ادامه لوح –علت و سبب بروز اوهام و دشمنى مينمايد باشد. در غير اينصورت 

رمايند. ميفاشاره کلى به الواح نزولى جمالقدم در کيفيت مندرجات روزنامه و مجله 
 أن الفنون أعظم و الشارع البارع العظيم قد صّرح بالنص القويم": قوله االحلىٰ 

: "لسان مجله بايد معتدل باشد و تا ۹۸ نمونه دوم. "مرقاتا للوصول الى أعلى عليين
ممکن مراعات خاطر گردد که تخديش افکار و تشويش قلب نفسى حاصل نشود". 

اللواح من بهاءاهلل منصوص. أن الجرائد مرايا للحقيقة : "ان فى زير و ا۹۹ نمونه سوم
  الساطعة".
  اصابت عين . چشم زدن . شور چشمى . اوهامات  مششنوع سى و 
در خصوص چشم پاک و نا پاک يعنى اصابت عين مرقوم نموده : "۱۰۰مطلب اول

بوديد . اين محض توهم است . ولى احساساتى از اين وهم در نفوس حاصل گردد 
  .احساسات سبب حصول تأثرات شود."آن 

عطسه و هم صرف است  ۀاما مسئل و: ۱۰۱ مطلب دوم "عطسه وهم صرف است"
  .رد. ذکرش جائز نه."باين دور مبارک اين اوهام را از ميان 

سبيل الهى داراى زحمت و مشقت و صدمه و بال است . تحّمل   تمفنوع سى و ه
  كجمال مبار هدر سبيل امراهلل . باليا و رزاياى وارده ب احبّاى الهى باليا و مصائب
"ال تحزنى من شدة : ۱۰۲ و تحّمل باليا محزون مگرديد مسجونيّتاز مطلب اول ، 

مطلب دوم، تحمل  ا حياة روحى ".ذالن هو مشقة سجنى بالئى  و عظيم مصائبى 
اين سبيل "از شدت آالم محزون مباش. : ۱۰۳  بال در سبيل الهى حالوت دارد

الهيست البد زحمت و مشقت دارد و صدمه و بالء اگر چنين نبود نکهتى نداشت و 
اى بال در سبيل الهى از سنته مطلب سوم،هاء.". بحالوتى نه بالبالء يضئ وجه ال

"از مصائب و بالياى وارده محزون و مغموم مشو. در ره عشق پست و  ۱۰۴ ستا خدا
ون فى جميع القر كباالهاست . جام بال نصيب اهل وفا و اخوان صفا.""هذه سنة رب

 تحّمل بالياى وارده به جمال مبارك در طول حيات مطلب چهارم،.  و االعصار."



اليا و رزايا تحّمل نمود. " نفس مقدس مبارک روحى الٔحبّائه الفداء چه قدر ب :۱۰۵
صهباء بال از هر جام سرشار نوشيد. و هدف سهام و سنان اهل بغضا گشت. شبي 
نيارميد و دمى سر ببالين راحت ننهاد. گهى زير زنجير بود. و گهى مبتال بدست تطاول 
هر يزيد پليد. گهى سرگون عراق بود و گهى منفى ممالک بلغار . و عاقبت بيست و 

عکا. پس بايد احباى الهى نهايت شکرانه بدرگاه خداوند يگانه  ۀن قلعپنجسال مسجو
  نمايند که تأسى بجمال مبارک نمودند و از جام بال بهره و نِصب بردند."

  ١٣٤ص  
" اگر بالياى عظيمه و : ۱۰۶زحمات و بالياى وارده به احباى الهى مطلب پنجم،

ت و جفاى برشما قيام نمايند رزاياى شديده رخ دهد و جميع من فى الوجود بر اذيّ 
محزون مشويد مغموم نگرديد و جزع و فزع منمائيد بشارت عظيمه از فم مطهر در الواح 
الهيه وارد و مژده جان بخش در کتب صمدانيه نازل و مضمون آن کالم اينست که 
باليائى که بر احبّاى الهى وارد و صدمات و اذيّات و مصيباتى که بر عاشقان جمال 

اين نفوس مقدسه بمنزله فروع و ى نازل ميشود حکمتش اين است که چون رحمان
لهذا آنچه بر اصل شجره مبارکه الهيه وارد البته بر  اوراق سدرۀ مبارکه الهيه هستند
  فروع و اوراق آن نيز نازل ميشود".

 مصائب وارده در طول حيات حضرت عبدالبهاء  نمونه اول ، م هشتنوع سى و 
ترانى اسيرا للقدر و القضاء و غريقا فى بحار المصائب و البالء طريحا  "الهى الهى:۱۰۷

فى الفراش الحزن و االسى و قرينا للمحن و الماتم و الجوى ما من يوم اّال و اسمع 
" اى احبّاى الهى درياى بال در : ۱۰۸ نمونه دوم ، .ناعيا ينعى احدا من اعّز أالحباء

دقيقۀ بر عبدالبهاء نميگذرد مگر آنکه سهام  تالطم است و امواج رزايا در تهاجم
شديده از جهات متعّدده وارد و ذآب کاسره و سباع مفترسه از جهات عديده در هجوم 
کأس احزان سرشار است و سحاب آالم مدرار با وجود اين الحمدهلل شب و روز بذکر 

ارد گردد وياران الهى مستبشر و بياد دوستان معنوى متذکر مقصود اين است که آنچه 
و هر مصيبتى رخ نمايد بعبدالبهاء مبادا دوستان را فتورى و ياران را قصورى حاصل 



مونه نگردد بلکه بايد بيشتر از پيشتر در وله و انجذاب آيند و در نشر امر اهلل کوشند". 
"تاهلل الحق ان القلب لفي شجن . و أن الجسد لفي محن. و ان االحشاء :  ۱۰۹ سوم ،

و ان االعين لفي عبرات. و ان االفئده لفي حسرات من ظلم أورث لفي زفرات. 
  الم من ذئاب ضارية و کالب عقورة".الظ

را که از روح الهى بى بهره اند و  ى"يعنى نفوس:۱۱۰ ،  اجسام ميّتهم ، چهارنمونه 
  .بع نفس و هوى"تا

  م  عصر . قرن . دور . کور . عصر نورانى . عصر ربّانىسى و نهنوع 
" ، رعص" ، "قرنعبدالبهاء جّل ثنائه در الواح و مکاتيب مبارکه الفاظ "حضرت 

" ، را براى نشان دادن اهميت و عظمت امر بهائى بهمراهى الفاظى از کور" ، "دور"
قبيل "انوار" ، "نورانى" ، و امثال ذلک بکار برده اند که بنظر اين عبد اهل بها به 

 حضرت عبدالبهاء الهى است و بما رسيده است قدرش را بدانيم. هآنچه که وديع
جّل ثنائه در هر موردى که به قرن. دور. کور. و عصر در لوحى اشاره فرموده اند 
اهميّت ذکر آنرا نيز بيان فرموده و بيانات مبارکه بصورت سرجى است متالٔلئ که در 

حصارًا " انقرند که  لفظ "و نيز بنظر ميرس . اهميت ظهور اعظم بيان گرديده است
بمعنى يکصد سال بتنهائى مقصود نبوده بلکه معنى دور بهائى را نيز ميدهد که در 

د. نمونه ميگرد مفهوم و استنتاجنمونه هائى که آورده ميشود از متن بيانات مبارکه 
  هائى از اين قبيل از بيانات مبارکه ذکر ميشود:

"عصر عصر حضرت بيچون است : ۱۱۱ ،اهميت و اشرفيت و اعظميت  عصر بهائى 
و قرن قرن حّى قيّوم لهذا اين عصر و قرن در جميع مراتب تفّوق و امتياز بر سائر قرون 

ر بح حکم آفتاب دارد و قرون سائره حکم نجوم اين عصر نظير  اين قرندارد ... 
  ".و سائر اعصار بمثابۀ نهر است
دور  ". "۱۱۴کور اعظم". "۱۱۳ دور اقومکور اعظم و   " ۱۱۲الکورالمجيد" . دور ،کور 
  ". ۱۱۵بديع



عصر ."" ۱۱۸عصر الجديد النورانى". "۱۱۷عصر ربانى". " ۱۱۶عصر مکرم" عصر ،
"عصر اول است و نشأۀ اوالى دور . "۱۲۰عصر الجديد و القرن المجيد". "۱۱۹عظيم

  ".۱۲۱ نير اعظم
" در چنين عصر نورانى که ". ۱۲۴"قرن نورانى."۱۲۳قرن انوار"". ۱۲۲قرن اعظم" قرن ،

تعاليم جديده روح اين "" ۱۲۵ حقايق جلوه نمود . و اسرار کائنات مکشوف گرديده.
و از جمله صلح عموميست و عالج فورى هر مرض در  … عصر و نور اين قرن است

"در اين عصر نورانى بموجب تعاليم الهى  ".۱۲۷عصر نورانى" ."۱۲۶اين عصر نورانى
"طفحت قلوبهم بسرور عظيم فى هذا القرن  "  ۱۲۸نزاع و جدال جائز نهحتّى با شيطان 

 ."۱۳۲". "دور بديع۱۳۱"دور مبارک ."۱۳۰"قرن عظيم."۱۲۹ المجيد و العصر الکريم.
 " و در اين قرن عظيم جميع اصول قديمه پوسيده بکلّى متروک شده.."۱۳۳"قرن عظيم

" مالحظه کن که اين قرن  چه قرن عظيم است و اين عصر  . "۱۳۵" کور بديع. "۱۳۴
شکر کن خدا را که در چنين قرنى بعالم وجود آمدى که قرن حقيقت  …چه عصر کبير

"اين عصر عصر حقيقت است. افکار پوسيده ."۱۳۶است و عصر حضرت احديت
" ۸۱۳"دور الهى."۱۳۷ هزاران ساله منفور عاقالن باهوش و عالمان پر جوش و خروش.

"قرن  ."۱۴۱جليل "قرن".۱۴۰عصر المجيد. ""۱۳۹"عصر مجيد ."۳۸۱. "عصر ربّانى
عصر  " ".۱۴۴کور الجديد "." ۱۴۳القرن المجيد  ."۱۴۲المجيد . عصر الجديد . 

  ."۱۴۶عصر العظيم". "۱۴۵مجيد و قرن عظيم
"  ، "۱۴۵اين قرن انوار  عالمى دگر و قّوتى ديگر و نورانيتى ديگر دارد"قرن انوار.

اينست که مالحظه مينمائى در هر روزى معجز جديدى مينمايد و عاقبت در انجمن 
شمع اول وحدت سياسى است ... شمع دوم عالم شمعهاى روشنى بر افروزد... 

وحدت آراء در امور عظيمه است.  شمع سوم آزاديست ... شمع چهارم وحدت 
ت ... شمع ششم دينى است اين  اصل اساس است ... شمع پنجم وحدت وطني

  ."۱۴۵وحدت جنس است ... شمع هفتم وحدت لسان است
  مزيّت تعاليم الهى در امر بهائى منوع چهل



" تعاليم جديده روح اين عصر و نور اين قرن است ،تعاليم اين امر روح اين عصر است
. از جمله تحّرى حقيقت است که هادم بنيان تقاليد است . از جمله وحدت عالم 

 ."۱۴۷ که جميع بشر اغنام الهى و خدا شبان مهربان ...انسانيست 

کام ل را تطبيق باح"اعما اعمال انسان بايد مطابق احکام الهى باشد  ميکنوع چهل و 
  ."۱۴۸الهى فرمائيد
 و يا علي االعلىٰ  آهنگ شرق و غرب . نغمة آفاق  يا بهاء االبهىٰ   ّومدنوع چهل و 

  است
. در  است و خروش نهنگ يا على االعلىٰ  االبهىٰ  "امروز آهنگ شرق و غرب يا بهاء
بهى است و نعرة آفاق بانگ يا بهاء اال ۀ"نغم."۱۴۹جميع جهان اين ندا بلند است

  ."۱۴۹ عّشاق آيات جمال و کمال نيّر آفاق.
در الواح نزولى و ايقان شريف و تبينى بکثرت  ُسنت  سنّت . سنّة اهلل  مسوّ نوع چهل و 

و بنظر ميرسد که تحقيقى در اين لفظ براى اخذ معانى در الواح  استعمال شده است
  تبيينى ضرورت دارد.

انى مختلفه آمده است و  لفظى که در معارف اسالمى و امر بديع در لغت بمع سنّت
راه و روش. :  ١٥٠سنة بهائى در الواح نزولى و تبيينى ديده ميشود باين شرح است: 

راه و نهاد. عادت. و در شريعت باشتراك به آنچه شود از پيغمبر ص از قول و فعل و 
يَرُة َحِميَدُة کانت او َذميمًة. َو  –: الطريقُة. و  ١٥١الُسنُة تقرير ...فرموده رسول.  السِّ

: ُحْکُمُه فى خليقته. َو ُسنُة النبىِّ ص ما ُينَْسُب اليه و تقرير. و من قول او فعل أ ُسنُة اهللِ
فى  :١٥٢ الُسنةُ فى الشرع : العمل المحمود فى الدين مّما ليس َفْرضًا  و ال واجبًا.  -

  أصلها َطِريقاِن اَحُدُهَما أنّش أْصَلَها.
ولى صد هزار حسرت که از اين موهبت بيخبرند. و در زاوية غفلت ":٣١٥نمونه اول 

حا سراج اهل بط» و لن تجد لسنته تبديال« يه است مستقر اگر چه اين از سنن اله
محّمدى را در صدد اطفا بودند. . معالم أحمدى را در تهية امحا. أهل جليل که هم 

أين النشئة  :١٥٤نمونه دوم . وطن حضرت روح بودند. برسد باب فتوح بر خواستند."



* أين العروج الى أوج العال * أين السعادة الکبرى* أين الظهور على الدين  االولىٰ 
الکون  سنة هذه منکله (فخلف  من بعدهم خلف أضاعوا الصالة و اتبعوا الشهوات) و  

مرور القرون * يعتريه الفتور و يتغير ب و لن تجد لسنته تبديال الن کل شئ ما سوى اهلل
  و 

  ١٣٦ص
 َوَقاَلِت الرب الغفور المستمر على ممر االعصار و الدهور ﴿ما عدا فيض  * العصور

﴾  فترى االٓن ان الشمس قد کورت  والکواکب الَْيُهوُد َيُد اهللِ َمْغُلوَلٌة ُغلْت ايِْديِهمْ 
  ".*انتثرت و آفاق الوجود أظلمت  و وقعت االمة فى سبات شديد

و هذه سنة اهلل من قبل و من  *خالصة الکالم ان اللئام اعداء للکرام : ١٥٥نمونه سّوم 
يذکرونکم بابدع  االعلى فاطمئنوا يا احباء اهلل ان المالٔ  *بعد و لن تجد لسنته اهلل تبديال

  االوصاف".
براى سنت  ايقان شريف )١( براى نمونه رجوع فرمائيد به: مأخذ در الواح نزولى ،

  : "اعملوا حدوداهلل و سننه".قوله تعالىٰ  ۱۴۷تطاب اقدس بند ) کتاب مس۲( .١٥٦الهيه
" مشاهدة جمال و کمال دوستان : ١٥٧ ديدار احبّاى الهى سبب سرور است  چهارمنوع چهل و 

  .گردد. و اين از اعظم نعماى الهى"سبب سرور دل و جان 
  القاب امر بهائى  مپنجنوع چهل و 

کشور باعالى امر جليل اکبر قيام فرمود و  " حضرت حّجت در آن:١٥٨ امر جليل اکبر
  .جمع کثيرى را بنفحات ايمان مشام معّطر فرمود"

   :٩١٥در رسيدن تاييد و توفيق به اماء الرحمن و نتايج حاصله از آن  مششنوع چهل و 
 گر نفسى از اماء رحمن موفق بآنا"امروز چنان تأييدى از ملکوت الهى ظاهر و باهر که 

شر ک است و ارواح ببشارات او مستبرو متح دست تصرف او اسير و مهتزشود قلوب در 
  .."و منشرح و متفکر
:" ١٦٠ احترام پيران توسط جوانان و رعايت جوانان توسط پيران   تمفنوع چهل و ه

ايد عنايت د واکابر باصاغر بايد رعايت و احترام اکابر کنن… بايد حفظ مراتب نمود 



ايند جوانان بايد خدمت و حرمت پيران نمايند و پيران بايد و مهربانى در حق اصاغر نم
  ." …محافظت و رعايت جوانان نمايند اين حقوق متبادله است

 ۀرسال اامّ : " ١٦١ بود كطبع و تکثير کتب و نشريات بهائى منوط به تصويب مبار  م هشتنوع چهل و 
  .وده ايد اگر طبع بفرمائيد جائز"مکه در ذّم مسکرات مرقوم ن

"در اين دور بديع :١٦٢ . نمونه اولمال و منال براى تحصيل معارف انفاق   همچهل و ننوع 
اساس متين تمهيد تعليم فنون و معارف است . و  بنّص صريح بايد جميع اطفال بقدر 
لزوم در شهر و لزوم در قريه در تحصيل بکوشند . لهذا هر نفسى که انفاق در اين مورد 

 .مقبول درگاه احديّت شود و مورد تحسين مالٔ اعلى گردد."نمايد  شبهه نيست که 
از الطاف حق ميطلبم که انفاقشان ( کحبّة انبتت سبع سنابل و فى :" ١٦٣ نمونه دوم

نيد ( نقل آيه قرآن است.رجوع کحبة و اهلل يضاعف لمن يشاء ) گردد."  هکل سنبلة من
  .به نافه سى ام)

  سيرت صلح طلبى و انسان دوستى بهائيانبهائيان شجيعند و دلير .    نوع پنجاهم
"با وجود آنکه بهائيان شجيعند و دلير . و هر يک در ميدان حرب و  :١٦٤نمونه اول 

ضرب مقاوم جم غفير و چون بجنگ بر خيزند صوليت انگيزند که صفوف اعدا را 
ا تجربه شده که در شجاعت مثل و مانند ندارند . ولى چون يرفورًا درهم شکنند . ز

بامر مبرم الهى مأمور بصلح عمومى هستند و مکلّف بمظلوميّت کبرى لهذا اگر 
ستمکارى دست تطاول بگشايد و مانند گرگ تيز چنگ هجوم نمايد احباى الهى 

هد و شير مقابله شمانند اغنام تسليم شوند . لهذا مقاومت ننمايند بلکه تيغ و شمشير را ب
انى .  و در سبيل الهى جانفش دست قاتل را ببوسندنمايند . زخم بجگرگاه خورند . 

 نمونه دّوم .نمايند . از براى ستمکار استغفار کنند . و طلب عفو از پروردگار نمايند."
اشاره به " دست قاتل را ببوسندبنظر ميرسد که: ". "قتلواتَ قتلوا خير من تُ ان " : ١٦٥
د : "دست قاتل را بايان جمال اقدس ابهى در لوح شکر شکن است قوله االعلىٰ بي

  ".١٦٦بوسيد و رقص کنان آهنگ کوى دوست نمود
  ١٣٧ص 



علوم قديمه متروک . معارف قديمه متروک . اصول قديمه پوسيده بکلّى متروک.   ميکنوع پنجاه و 
  . تقاليدافکار پوسيده سياسات قديمه متروک. سياسات جديده مقبول. 

حياتست و طالب سبيل  ۀچشم ه"الحمد هلل آن شخص محترم تشن: ١٦٧ نمونه اّول
نجات تحرى حقيقت مينمايد و از تقاليد بکلّى بيزار اين عصر عصر حقيقت است . 
افکار پوسيده هزاران ساله منفور عاقالن با هوش و عالمان پر جوش و خروش . در اين 

ده بکلّى متروک شده . در هر خصوص افکار قرن عظيم جميع اصول قديمه پوسي
جديده بميان آمده . مثال معارف قديمه متروک . معارف جديده مقبول سياسات 
قديمه متروک سياسات جديده مقبول علوم قديمه بکلّى متروک . علوم جديده 
مرغوب . آداب قديمه بکلّى فراموش شده . آداب جديده آمده . مشروعات و 

تحقيقات جديده حيرت بخش مقبول گرديده . جميع امور  اکتشافات جديده و
"از تعصبات افکار پوسيده . افکار خصوصى ،  ":٨١٦". نمونه دّوم تجديد يافته

قديمه و افکار پوسيده و اغراض مليه منسلخ گردند . و جميع بشر را اغنام الهى شمرند. 
خصوصيه چه از افراد و چه و خدا را شبان مهربان دانند . امروز روزى است که افکار 

از ملت سبب نکبت کبرى گردد . و عاقبت منتهى بخسران مبين شود آنچه امروز 
ت اس ىعمومى است الهيست . و سبب ترقى افراد عالم انسانى . و آنچه خصوص

  .زيان محض است و خسران صرف."
حبّاى الهى "ا "تعبير ابتر است":٩١٦بهائى کليمى . بهائى فرقانى   ّومدنوع پنجاه و 

از کليمى و فرقانى در همدان تحيّت مشتاقانه برسان . و بگو کليمى و فرقانى اين تعبير 
انى رحم هابتر است . اميدم چنان است که اين عنوان بکلى فراموش شود . و کلم

گردد. تا تفاوت و تباين بکلى زائل شود جميع اين طوائف  ىبهائى عنوان هر نفس
حقيقت از آتش محبت اهلل آب گردد و در قالب واحد  هرمجاز مانند حديد در کو

افراق شود . اگر چنين کرده شود بهائى گفته شود . اين عنوانات متعدده لزوم ندارد 
  .( بهائى است ) کفايت است." هعنوان واحد که شاهد حقيقت و آن کلم



آب حيات عين  يقين  ۀچشم":٧٠١آب حيات ۀآب حيات. چشم  مسوّ نوع پنجاه و 
هلل از آن نوشيدى و هر نوشنده خضر زمان است اسکندر مقصود هدايت است الحمد

ا آن که اسکندر ب ذى القرنين نيست کنايه از شخص با اقتدار است مالحظه کن
 ".ردبا نوا گشت و بهره و نِصب ب حيات بى نصيب شد و خضر بينوا هحشمت از چشم

 در تحت عنوان ايقان شريف) ١( تحقيق مراجعه کنيد به براى مأخذ در الواح نزولى 
در لوحى مهيمن و بغايت بديع در سبک تحرير و انشاء کالم  )٢(. "حيات باقيه":٧١١

" بسم الذى هو منفخ الروح فى :٧٢١به چشمۀ آب حياتاشاره فرموده اند قوله االعلىٰ 
در قاموس ايقان مطالب سودمندى درج ) ٣( .اجساد الکلمات بروح قدس منير"

  .٧٣١گرديده است 
در خصوص ضيافت نوزده ": ٧٤١ مقصود از ضيافات نوزده روزه   مچهارنوع پنجاه و 

روزه سؤال نموده بوديد مقصود از اين ضيافت الفت و محبت و تبتل و تذکر و ترويج 
ايند و مناجات نممساعى خيريه است يعنى بذکر الهى مشغول شوند و تالوت آيات و 

با يکديگر نهايت محبت و الفت مجرى دارند . و اگر ميان دو نفس از احباء اغبرارى 
حاصل هر دو را دعوت نمايند و باصالح ما بين کوشند و درامور خيريه و اعمال بريه 

  .يند تا نتايج ممدوحه حاصل گردد."مذاکره نما
  . آتش محبة اهلل محبت اهلل . گلشن محبة اهلل   مپنجنوع پنجاه و 

" و بگو کليمى و فرقانى اين تعبير ابتر است . اميدم چنان است که اين :١٧٥نمونه اّول 
فاوت و گردد. تا ت ىرحمانى بهائى عنوان هر نفس هعنوان بکلى فراموش شود . و کلم

  ز آتش حقيقت ا ۀتباين بکلى زائل شود جميع اين طوائف مجاز مانند حديد در کور
  ١٣٨ص 

" جناب قابل  :١٧٦نمونه دوم  . ردد و در قالب واحد افراق شود ."اهلل آب گ محبت
ت اهلل را ک گلشن محبعليه بهاءاهلل در رسائل خويش ذکر ياران ثابتان نموده که هر ي

  .گلى معطرند"



"اول مشرق االذکار در امريک در شيکاغو :١٧٧  مشرق االذکار   مششنوع پنجاه و 
زاران همنقبتى بى پايان است . و از اين بناء عظيم توليد تأسيس يافته که شرف و 

  .مشرق االذکار خواهد شد ."
  رؤيا . خواب . خواب کابوسى   تمفنوع پنجاه و ه
ما رسيد رؤياى شما بسيار شسالله حضرت ابراهيم خليل نامه  "اى:١٧٨ تعبير خواب

مبارک بود. زيرا آب صاف و ماهى در عالم رؤيا بسيار مبارک است. ماء صافى 
که سبب حيات کائنات است و گويند ماهى در عالم  ﴾َوَجَعلَْنا ِمَن اْلَماء ُكل َشْيٍء﴿

  .صافى شنيدى آن خطاب روحانى بود."رؤيا مراد است. خطابى که از آن آب 
  .بخواب کابوسى گرفتار" نايرانيا":٩١٧ خواب کابوسى
» از عالج طاعون"«:١٨٠. در طب و تغذيه و مداواى امراض  مهشتنوع پنجاه و 

استفسار فرموده بوديد. جمهور اطبا بر آنند که اين درد را درمانى نه . و اين نيش را 
نوشي نيست ولى در ايام طاعون گرفتن خون بافراط و شرب مبردات و نوشيدن آب 

  ."زرشک نيز بافراط بسيار مفيد است. على الخصوص پيش از ابتالء باين درد.
 ۀامراض بر دو قسم است . روحانى و جسمانى . مدخل امراض . قناعت باطعم  پنجاه و نهمنوع 

    امراض باغذيهۀورى امراض . معالجبسيطه . أسباب جسمانى ص
. روحانى و جسمانى أمراض جسمانى  امراض بر دو قسم است":١٨١مطلب اول 

اعشاب و عقاقير معالجه گردد. اما مراضى که از تأثرات نفسانيه  هبادويه و خالص
روح الهى حاکم بر عوارض جسمانى  هروح انسانى معالجه گردد. ولى قو هحاصل بقو

و عوارض نفسانى است. لهذا چون روح انسانى بتأييدات روح القدس مؤيّد و موفق 
ر عالم کون در هر رتبه از مراتب تأثيرات خويشرا بخشد. اما تصرفات نفسانيرا شود. د

رتباط فعل ا ۀتوجه انعکاساتى بين قلوب حاصل گردد. و از قو ۀنيز حکمى . زيرا بقو
و انفعال حاصل شود. و از فعل و انفعال معالجات تحقق يابد. و اما استخراج اخالق 

يمات دماغيه که اين فى الحقيقه از تفرعات علم و قوى و حواس را از ترکيبات و تقس
 ولى احکام مختصرى قيافه است يکنوع حکمى ملحوظ. هر چند حکم قطعى نه .



ملحوظ است . يعنى ميتوان يکنوع استداللى نمود.  اما اگر جميع شمائل و ترکيبات 
  ".يه موجود باشد ميتوان حکمى کرد.دماغ

 ى"در مسئله مدخل امراض تدقيق:١٨٢بسيطه  ۀمدخل امراض . اطعممطلب دوم. 
نموده بوديد و فى الواقع عصيانرا مدخلى عظيم در امراض جسمانيه محقق است. 
اگر بشر از اوساخ عصيان و طغيان برى بود . و بر ميزان طبيعى خلقى بدون اتباع 
شهوات سلوک و حرکت مينمود البته امراض باين شّدت تنّوع نمى يافت و استيال 

ينمود. زيرا بشر منهمک در شهوات شد و اکتفا باطعمة بسيطه نکرد طعامهاى مرکب نم
ولى  *من حيث الجسم ترکيب انسان است  حيوان… و متنوع و متباين ترتيب داد

و چندان در اجراى شهوات مصّرانه نکوشد و  بسيطه قناعت نمايد ۀچون باطعم
  .يل است."مراضش بالنسبه بانسان قلا * ارتکاب معاصى ننمايد

جسمانى صورى » واما أسباب"«:١٨٣ أسباب جسمانى صورى امراضمطلب سوم. 
  .جسم انسانيست" ۀامراض اختالل ميزان اعتدال در اجزاى مرکب

روحى له الفداء فرموده  "حضرت أعلىٰ :١٨٤امراض باغذيه  ۀمعالجمطلب چهارم. 
  ."داينامراض نم ۀمعالججه ئى رسانند که باغذيه رهل بها بايد فن طب را بدأاند که 
   . انديهايادى امر اهلل سرج نوران منوع شصت

چون سرج نورانيه اند در هر امرى قرارى دهند و اتفاق  "ايادى امر اهلل:٨٥١نمونه اول
  دد کل بايد اطاعت و انقياد کنند".نمايند و يا اکثريت آراء حاصل گر

  " ايادى امراهلل که ثابت بر عهد و  ميثاقند سراج آفاقند چون امرى را :١٨٦نمونه دوم 
  ١٣٩ص 

قرار دهند اطاعت و انقياد فرض است و اطاعت آنان موجب اتّحاد و الفت و يگانگى 
  زنهار مخالفت و مباينت ننمائيد". دوستان

"حضرات مجلّله ايادى عليهم بهاءاهلل هرگاه در مجلسى قرارى :٨٧١نمونه سوم 
بفرمايند کل بايد اطاعت و انقياد نمايند و در کمال سرور و رضا مجرى دارند زيرا اين 

  اعت فرض و واجب است.اط



و  ك االحلىٰ سمعت به ندائأکم آذان  ":١٨٨  در خير دو جهان م  يکنوع شصت و 
  ".فى االٓخرة و االولىٰ  كکم من أارواح بشرت به بالطاف

ْر ۭلْى ِمْن َقَلِمَك ١٨٩در  لوحى نازل قوله االعلىٰ  مأخذ در آثار نزولى : "َاْى َربِّ َقدِّ
  لٰى".وْ َو ٱْالُ  ٱْالِٓخَرةِ َر ٱْالَْعلٰى َخيْ 

 و نکاح را سبب .عالم خلقت بر مبناى زوج بدء شده است  .ّوم   در ازدواج و نکاح دنوع شصت و 
  فالح و علت نجاح قرار داد

الذي خلق حقائق مزدوجة من تقابل االسماء و الصفات. " الحمد هلل ١٩٠نمونه اول 
و مرکبة من الوجود و الماهيات. و مستفيضة من شئون متقابلة متوافقة و مرايا متعاکسة 
متشاکلة في جميع الکائنات. سبحان الذى خلق االزواج کلها مما تنبت االرض  و 

م منبع التکثر في عالمن أنفسهم و مما ال يعقلون. و جعل االنسان معدن البرکة و 
الکيان فبتقابل االسماء الحسنى و تسابق الصفات العليا ظهرت حقائق االشياء.  
فازدوجت و اجتمعت و اقتربت و اتفقت و اتحدت و تجملت و تکملت فظهرت أنوار 
الوحدة االصلية في کينونات الحقائق الفرعية. و لهذه االسرار حکمة خفية و وردت 

ت الهية في النصوص الشرعية و هلل الحکم البالغة و الحجة القاطعة بها أوامر و تشويقا
و السلطنة النافذة و القوة الکاملة و االنجذابات الجامعة... و اعالما لهذه الوحدة 
االصلية و اعالنا لهذه االلفة الروحية بحکمته البالغة و رحمته السابقة قدر النکاح و 

رة عن الرابطة الرحمانية و اشا كن رمزًا عن تلجعله سببا للفالح و علة للنجاح ليکو
تلک االلفة الروحانية و النعمة الملکوتية و الموهبة الالهوتية فاستبشروا يا أهل البهاء 

  .بالفة التى قدر لکم ربکم في عالم العماء والوحدة المؤسسة على دعائم الهدى."
دا و ازدواج از سنت ازدواج أمر يست ممدوح و ممنوح از جانب خ: "١٩١نمونه دوم 

النکاح سنة مسنونة. و أمر ممدوح ممنوح من  ك" فالٔجل ذلانبياى الهى است 
 كبناء على ذلف» فمن اتبعه کان متبعًا لسنن االنبياء و المرسلين« الحضرة الرحمانية 

نتأمل من اهلل ان يجعل هذا الزواج سببًا لالبتهاج. و انشراحًا للصدور. و انجذابًا 



على العروسين. و يهبهما ذرية صالحة ليکون لهما لسان صدق في  كيبارللقلوب. و 
  .االٓخرين."

"و اما مسئله علم کف چون جميع اشياء وکافه کائنات : ١٩٢ کف بينى   سّومنوع شصت و 
که اعضاى هيکل عظيم عالم وجود است کل با کل مرتبط است. يعنى هر کائنى از 

اجزاء آن هيکل عظيمست لهذا از هر جزء بسبب کائنات عضوى از اعضاء يا جزئى از 
ارتباط اکتشاف حقائق سائر اجزاء توان نمود. مثالش هيکل انسانيست . يعنى عالم 

نما که جميع اجزاء و اعضاء و ارکان و جوارح مرتبط  امکانرا چون هيکل انسان تصور
مراض ا م. مثال از لون چهره و چشم اکتشاف حرارت وااست. بعضى ببعضى ارتباط ت

اده ميشود و از نبض عوارض ساير اعضاء پديدار ميگردد. دنهانى احشاء تشخيص 
سبحان اهلل چه ارتباط عظيمى است. لهذا نتوان استغراب نمود که از خطوط کفوف 

 .حقائق حال و استقبال معلوم شود."دالئلى مکشوف گردد که 
در قطب گلشن زده و "بهار روحانى خيمه  :١٩٣ بهار روحانى   مچهارنوع شصت و 

  .معطر نموده" اباد صبا از سباى رحمانى مشام روحانى ر
  ١٤٠ص 

ول در ط. اسيرى و زندان  كو دردهاى مبارها رنجمصائب و بياناتى که در آن از   م پنجنوع شصت و 
  حيات اشاره شده است 

کيف يدلع لساني و کيف يتحرک بناني و ان احزانى » الهى الهى"«:١٩٤نمونه اول 
  االعظمتموج موج القلزم

و يتالطم کالمحيط الزاخر المتفاقم و اشتدت على االمور  و ضاقت البسيطة علّي 
ل آن و زمان ک ىکأنها بئر ظلماٍء ليس لها قرار مقدور. و اني اتجرع فيها کؤوس البالء ف

و احترق بنيران البأساء و الضراء في کل وقت و أوان . منها يا الهى هذه الکأس 
حنظل التي سقيتها فى هذه االيام من يد قضائک المحتوم و قدرک المقدور. حيث ال

دعيت عبدک سليمان العرفان الى ملکوتک فأجاب. و رفعته اليک يا رب االرباب. 



و  أجرته فى جوارک و أدرکته من االحتراق فى فراقک و ترکتني غائصًا في بحور 
  ."كن لقائو تائهًا في تيه الهجران عالحرمان عن وصالک 

چندى بود که سبيل مسدود و طريق مقطوع و قاصدان ممنوع و عوانان :"٩٥١نمونه دوم 
محظوظ و ستمکاران مسرور دست تطاول دراز و جاسوس و  مراقب همدم و دمساز. 
مسجون را در زندان زندانى ديگر و مظلوم را هر دم اذيت و جفاى بدتر. تهديدات 

مأمورى فرعونى. و هر والى نمرودى. تلغراف از مرکز متتابع و تضييقات مترادف هر 
واليت مخابره سرى مينمود و تعرض جهرى ميگشت. قلوب محزون بود نفوس دلخون 
و مغموم. ياران در اطراف مضطرب دوستان در اقاليم منتظر. بسيارى مأيوس جمعى 

 ببدرد و غم مأنوس چون جميع ابواب بسته شد و دلها خسته گشت بغتة سروش غي
  ."ارکان استبداد بزلزله آمدصيهۀ شديد جنود ملکوت ابهى هجوم نمود...

  در توفيق کسب رضاى الهى   مششنوع شصت و 
  .وفقني على ما تحب و ترضى." ربي االٔعلىٰ "يا :١٩٦نمونه اول 

: ١٩٧نازل. قوله تعالىٰ قنوت اول  در صالت کبير نمونه اول ،  مأخذ در آثار نزولى
َعبُْدَك َو ٱبُْن َعبِْدَك َاُکْوُن ٰحاِضرًا ٰقأِمًا َبيِْن َاٰياۭدْى َمشيِتَك َو ِاٰراَدِتَك َو ٰما  "َاْى َربِّ َاَنا

ُد ِاّال َرٰضأَِك" : "َفُطْوبٰى ِلَمْن ٰاَمَن ١٩٨ در زيارتنامه نازل قوله االعلىٰ نمونه دوم ، .ُارۭيِ
ز در زيارت آثار مبارکه کسب رضايت الهى ا توجيه" َبلََغ ِبِرٰضأَِك ِبَك َو ِبٰاٰياِتَك َو ... 

اّمهات اعتقادات در امر است که در  صالت ،الواح و ادعيه مبارکه به کثرت نازل 
شده است. نمونه ها و شواهد بسيارى در متون تاريخ مشعشع و  منور امراهلل ديده 
 هميشود که باسالن و  شهداى امراهلل کسب رضايت جمال اقدس ابهى و حضرت نقط

  اولى نهايت آمالشان بود.
  مزاح در الواح   م تفهنوع شصت و 

نمونه دوم . ١٩٩ براى مقصود مبارک به متن کامل لوح مراجعه فرمائيدنمونه اول ، 
اى بندۀ آستان حق جناب آجودان را مقصد چنان که بشروط محبّت قيام نمايد : "٢٠٠

و اثبات وال و وفا فرمايد و بشما ارمغانى تقديم کند ولى از کيسۀ من و چنين بذل و 



بخششى بسيار آسان است اّما من چاره جز امتثال فرمايش ايشان ندارم على 
د  گر مشقت بى پايان تحّمل نماينالخصوص االٓن يارانى حاضر که آنان در حّق يکدي

من خجالت ميکشم که خواهش جناب آجودان را مجرى ندارم گاهى مزاح سبب 
اهتزاز قلوب گردد و مورث انشراح صدور شود ولى مزاحيکه فى الحقيقه جّدى محض 

  و دلکشتر است زيرا تأثيرش بيشتر".در لباس مزاحست اين خوشتر 
   خوشا بحال شما   .م  طوبى لکم هشتنوع شصت و 
  .لذکر الحکي... طوبى للمستفيضين."" يا من استمع ل:٢٠١نمونه اول

"طوبى لنفس تزکت و علمت فجورها و تقواها. طوبى لروح اهتزت :٢٠٢نمونه دوم 
من نفس الرحمن. طوبى لمشام تعطر من نفحات اهلل. طوبى لقلب انشرح من نسمات 

   وبى لسمع  أصغى الى کلمات اهلل. طوبىاهلل. طوبى لعين نظرت الى جمال اهلل. ط
  ١٤١ص 

بد احترقت بنار محبة اهلل. طوبى لکالحشاء  خد مت امراهلل . طوبىٰ  لهيکل قام علىٰ 
ذابت بلظى الهيام في سبيل اهلل. طوبى لنفس وفت بميثاق اهلل و لم تأخذه لومة الئم 

جبة و االٔرواح المحت في امراهلل و ال أثرت فيها سهام الشهاب من النفوس المؤتفکة و
العقول السقيمة الغافلة عن ذکر اهلل. طوبى لنفس ظاهره عين باطنها و باطنها عين 
ظاهرها و هداها ربها و خرق حجباتها و أکرم مثواها و سقاها ربها کأسًا مزاجها کافورا 
لعمراهلل انها يضيء وجهها في الملکوت االٔبهى بنور أشرقت منه االرض و السماء و 

  .اقدامها على هذا الصراط الممدود في قطب االبداع." ثبتت
  مراجعه فرمائيد به لوح مبارك اقدس. آثار قلم اعلىٰ  اول، نمونه  در الواح نزولى مأخذ

٣٢٠.  
  .: "َفُطْوبٰى ِلَمْن ٰاَمَن ِبَك َو ِبٰاٰياِتَك"٤٢٠در زيارتنامه نازل قوله عّز بيانه  نمونه دوم ،
: "طوبى از براى نفوسى که در ظل سدرۀ ٥٢٠ زل قوله االعلىٰ در لوحى نا نمونه سوم ،

  .۵/  ۳ – ۱۲: انجيل متى   مأخذ در  انجيلطوبى مأوٰى گرفته اند". 



" در آستان مقّدس حين زيارت :٦٢٠ بعد از صعودعفو و مغفرت براى انسان  طلب  مو نه شصت نوع
  .طلب عفو و مغفرت از براى ابوى آنحضرت مينمايم"

: "َنْسُل ٱهللَ َاْن َيْغِفَر َلُکْم َو ُيکِفَر ٢٠٧ قوله االعلىٰ   الواح نزولى قلم اعلىٰ  مأخذ در
َعنُْکْم َسيِّئٰاِتُکْم"   براى تفصيل مراجعه فرمائيد به متن کامل لوح طلب مغفرت براى 

  متصاعدين الى اهلل از ذکور و اناث.
در الواح عديده اى نعوت و کماالت خطاب به افراد در الواح نازله   هفتادم  نوع 

حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه اظهار لطف و عنايت به مخاطب لوح فرموده اند که در 
بعضى از آنها صفات و کماالت مخاطب لوح را نيز اظهار فرموده اند براى نمونه 

  .٤٨٠ص  ١ج مراجعه فرمائيد به مکاتيب ، 
اعداء. علماء. رؤساى اديان. قواى مادى و ادبى و سياسى  هجوم م  يکو هفتاد نوع 

" اليوم قواي  :٨٢٠جهان بر عليه امر اهلل و علت  و نتايج آن عظمت امر اهلل است 
رؤساى اديان بأجمعهم متوجه تشتيت انجمن رحمان و تفريق و تخريب بنيان حضرت 
يزدان است. و جنود مادى و ادبى و سياسى جهان از هر طرف مهاجم چه که امر عظيم 

  عظمت امر در انظار واضح و الئح.".است عظيم. و 
 جّل ت ولى امراهللبراى تفصيل رجوع کنيد به توقيعات صادره از کلك اطهر حضر

  سلطانه.
" شما :٢٠٩  ّوم   براى فوز به خدمت بامراهلل بايد دعا و طلب تأييد نموددنوع هفتاد و 

درگاه  بعبوديت دعا نمائيد و تضرع و زارى کنيد که بخدمت آستان موفق گرديد و
  أحديت مؤيد شويد".

براى تاثير دعا در توفيق به خدمت امراهلل براى نمونه رجوع فرمائيد به تاريخ   توجيه
جاودانى نبيل و  نيز به خاطرات خدمات ايادى عزيز امراهلل جناب دکتر رحمت اهلل 

  مهاجر در اندونزى که بسيار  آموزنده است.
لوح که  خالصه مسائل مطروحه در: ١٠٢ م   دو نداى فالح و نجاح سوّ هفتاد و نوع 

از امهات الواح مبارکه است و کليات مسائل روحانى و سياسى و اجتماعى و مدنى و 



علمى و فرهنگى را بابدع بيان و ابلغ تبيان  بيان فرموده و  نتايج حاصله را بر شمرده 
  د.ان

" در عالم جسمانى نيز لطافت : ١١٢م   نظافت ظاهره جسمانى چهارهفتاد و  نوع
است چنانکه صريح کتاب الهى است و نظافت ظاهره هر  سبب حصول روحانيات

  .چند امريست جسمانى و لکن تدثير شديد در روحانيات دارد"
خداوند دوست ميدارد  : "١٢٢ در بيان فارسى نازل قوله تعالىٰ ) ١( مأخذ در آثار نزولى

 طهارت و لطافت و نظافت نزد خداوند نيست از مطهّرين را و هيچ شأن در بيان احّب 
شاهد شود بر نفسى دون روح و ريحان را و  ... و خداوند در بيان دوست نميدارد كه
  معنوى و صورى در هر حال باشند كه نفوس  دوست ميدارد كه كّل با منتهاى طهارت

  ١٤٢ص 
) در کتاب اقدس نازل ٢( ."و ديگرى ايشان از خود ايشان كره نداشته باشد چگونه

ا ذا مٰ االوساخ هٰ  ثارمن ثيابکم اٰ   يرىٰ شأن ٰال  للّطافة علىٰ تمّسکوا بحبل ا" :قوله تعالىٰ 
ا اراد مٰ ذا ة هٰ لبريّ افة بين اکونوا عنصر اللّٰط  …ن الطف من کّل لطيف* احکم به من کٰ 

. الواح الهى در تأکيد و رعايت نظافت و ")٧٤* (بند مکم العزيز الحکيۭ موٰال لکم 
ينۀ تفصيل بيشتر رجوع کنيد به گنجپاکيزگى ظاهرى از احصاء خارج است. براى 

  حدود و احکام.

"هر چند : ١٣٢ م  الحان بديع و آهنگ خوش تاثير در ارواح داردپنجهفتاد  نوع
اصوات عبارت از تموجات هوائيه است که در عصب صماخ گوش تاثير نمايد و 

ائيد مينمتموجات هوا َعَرضي از َاعراض است که قائم بهواست. با وجود اين مالحظه 
يران دهد و قلب را باهتزاز که چگونه تاثير در ارواح دارد. آهنگ بديع روح را ط

  آرد.".
انّا  ) ۵١( ": . قوله تعالىٰ در کتاب اقدس نازلنمونه اول ،   مأخذ در آثار نزولى

حلّلنا لکم اصغآء االصوات و النّغمات ايّاکم ان يخرجکم االصغآء عن شأن االدب  
ا بفرح اسمى االعظم  الّذى به تولّهت االفئدة و انجذبت عقول و الوقار افرحو



المقرّبين  * اّنا جعلناه مرقاة لعروج االرواح الى االفق االعلى ال تجعلوه جناح الّنفس 
و الّذين يتلون ايات الرّحمن ) ١١٦("–" و الهوى انّى اعوذ ان تکونوا من الجاهلين  *

ن الّسموات و االرضي كيدرکون منها ما ال يعادله ملکوت مل كباحسن االلحان اولئ
* و بها يجدون عرف عوالمى الّتى ال يعرفها اليوم اّال من اوتى البصر من هذا المنظر 
الکريم * قل انّها تجذب القلوب الّصافية الى العوالم الرّوحانيّة الّتى ال تعبّر بالعبارة 

  ".و التشار باالشارة طوبى للّسامعين *
" محبة اهلل بمثابۀ روح است . و هيکل آفاق مانند : ٢١٤م  محبة اهلل ششنوع هفتاد و 

  ."نده و برازنده و تر و تازه گرددجسم ناتوان. چون آن روح در اين جسد سريان نمايد ز
کل را بثبوت و رسوخ  :٢١٤ در لوحى است قوله االحلىٰ   تم  کلمة اهللفنوع هفتاد و ه
نه امراهلل را شکوهند و مديفرمايند حصن حصين کلمة اهلل را لشگر پر بر امراهلل داللت

بر رسى متون الواح الهيه و تبيينى بنظر   در  -حافظ و مدافع بر مهاجمين انبوه."م
  ميرسد که کلمةاهلل به کليه آثار نازله و نيز شريعت اهلل نيز  تسميه شده است.

" اساس متين : ٦٢١دانائى و علم است  م   دين اهلل ( ارکان )  .هشتنوع هفتاد و 
م و دانائى است و عقل و دين اهلل را ارکان مبين مقرر و مسلم است. رکن اعظم عل

  هوشيارى.
  حقيقت واقع موت و حيات حقيقى و مجازى   منهتادفهنوع 

رحمان از خدا بخواه که بنفثات  ۀ" اى ام ٢١٧نمونه اّول ، تاثيرات نفثات روح القدس
روح القدس مؤيد گردى ... زيرا آن نفثات قوتى است که در حقيقت اشياء متصرف 
است. و چنان تأثيرى دارد که مرده را زنده نمايد . و کور را بينا کند و کر را شنوا نمايد 

 يتاجاهله را بشريعه علم الهى وارد گرداند و فقدان صرف را وجدان عن سيعنى نفو
در لوحى انقطاع روح از جسد را  معنى حقيقى موت و حيات،  نمونه دوم کند".

روح انسانى دخول در قالب جسمانى ": ٢١٨اند قوله االحلىٰ حقيقت موت بيان فرموده
لهذا  …موت عبارت از انقطاع آن تعلّق است ننمايد بلکه تعلّق باين جسد دارد و 



ج منقطع يو اين تعلق شايد بتدر ت نه حقيقىتعبير خروج روح از جسد تعبير مجازيس
  گردد و شايد فورى باشد".

در رسالۀ تسبيح و تهليل در فصل اّول از باب نهم، مطلبى نوشته  مأخذ در آيات نزولى
شده است که تحت عنوان صعود روح است که حقيقت تدريجى انقطاع تعلق روح 

صعود روح که در بالين ُمْحَتَضْر مناجات هنگام ": ٢١٩به جسم را ميرساند، باين شرح
  ."تالوت نمايند و بعد از صغود روح نيز تا قبل از دفن تالوت ميشود

"پيک مبين و قاصد امين در سير و :٢٢٠ پيک . قاصد . قاصدين   نوع هشتادم
ئى از مرز و بومى وارد و مکاتيب نا معدود مشهور و منشور حرکت سريع هر يومى بسته

  ّم را جواب فرصت ندارم".بسيار مه جز نامه
  ١٤٣ص 

" در خصوص مشورت پدر با پسر و پسر با :٢٢١مشورت در امور م  و يک نوع هشتاد
پدر در کسب و تجارت استفسار نموده بوديد مشورت در شريعة اهلل از اّس اساس است 
و البته مقبول است خواه ميان پدر و پسر و يا شخص ديگر کارى از اين بهتر نه  انسان 

) ۱( مأخذ در آثار نزولى -بايد در جميع امور مشورت نمايد از شور بغور مسئله رسد"
) رسالۀ سؤال و جواب، ۲. (۵۲کتاب مستطاب اقدس و  يادداشت شماره  ۳۰بند 

: "َو شاِورُهْم ِفى . قوله تعالىٰ ١٥٩/٣سوره آل عمران آيه  مأخذ در قرآن.۹۹فقرۀ 
  اْالَمِر"

  مشروطيت . احزاب سياسى و روش صلح جويانه بهائيان  م  انقالبوّ دنوع هشتاد و 
"اهل ايران در دست احزاب مختلفه محکوم و بى شعور  و هر روز  : ٢٢٢مطلب اول

ئى حزب انقالب سبب اضطراب شد و گروه اتحاد آشوب و فتنه ئى هر دم فتور و رخنه
مورث اختالف گشت حزب ديمقراط حود سرانه باستبداد بر خاست و گروه اتفاق 

 شعور هر يک بسر کار مورث شقاق شد علماء سوء ايران را ويران نمودند و سروران بى
آمدند عاقبت ذليل و خوار شدند در چنين اوقاتى بهائيان در نهايت سکون و  قرار و 

دّوم  مطلب .ئى بيزار و در کنار بخدمت عموم پرداختند"اطمينان و وقار و از هر فتنه



حال ايران محتاج حزب صلح و سالم و  سکون و اطمينان است قبل از حرب از  :٢١٤
گرديد يعنى بصريح عبارت بخط عبدالبهاء که دولت و ملت بايد مانند  پيش مرقوم

  ته گردد و اّال ايران ويران شود".شهد و شير آميخ
: ٢٢٤ اکبر. اهلل اعظم . اهلل اجمل . اهلل  . چهار تحيّت اهلل ابهىٰ  هشتاد و سّومنوع 

با پر نبايد اح در اين امور جزئيه *در بين احباب از جهت تحيت مرقوم نموده بوديد"
بر  قلوب تاثبا و قدس نفحات نشر از و شوند مشغول بخود تا شوند*  ى يکديگرپپا

عفا را متزلزل بر عهد رخنه مينمايند و ض نند * بلکه سبب ميشود که متزلزليناميثاق باز م
 ﴾انقش ثبت العرش ثم﴿تاسيس است نه زمان ترتيب  وقت حالميکنند
که حال انگونه اختالفات مثل سم  آنحضرت احبا را آگاه نمائيد است مشهور مثل

شما  و *ساعى پيمان بنيان هدم در قوت بکمال ناقضينسريع است * نقيع و زهر
 بکوشيد قاقش ريشۀع قط و اتفاق و اتحاد در بايد روز  و شبد راسخي و ثايت هللالحمد

و  * نشويد پى يکديگرپا *مساعل فرعيه حاصل گردد در چنانچه مباينت جزئى اگر  و*
 ف زائلگى نفسى اختالمحبت و يگانگى بدون افسرده اصرار در رأى ننمائيد بکمال

ى أعلتحيت از حضرت چهار اين ﴾تحيتدر مسئلۀ﴿ ٕائتالف حاصل ميگردد و
 چهار جمال قدم روحى الحبائه الفداست نه دون هر از مقصد و الفداست له روحى

 موجو ايکى از اينه جائز و نص مانع از تلفظ چهار هر حضرتش * و اجراء
 و ممورد لو و خارج نگردد اهللدين از نمايد يک را تلفظ هر نفسى اگر پس * نهد 

هر  نمود * چه که نبايد اعتراض و نه جائز تحقير و تعرض و*نشود قدح  و ذم و طعن
و  ﴾ابهى استاهلل﴿ أعلىٰ الٔ م بانگ اليوم ولى *چهار تحيت در کتاب الهى وارد

قدم روحى  نيزجمال﴾ اعظماهلل﴿ از مقصود چندهر * مهتز ءندا اين از روح اين عبد
 اين اما * اعظم ظهور و اعظم نيرو چه که او است اسم اعظم*الفداسته الحبائ
اثير ت ربوبيت جمال غيب أحديت است که در قلب امکان کوس﴾ ابهىٰ اهلل﴿ تحيت
د بدون سرزنش احدى از ميان برداري اختالف را بنوع بسيار خوشىولى اين *مينمايد



د احباى اليوم باي احزان قلوب گردد و نفسى ديگرى را مالمت نمايد ادا اسباببکه م
  "*اشندب وقار  سکون و و فقر حقيقى وا فن و محويت  و الهى در نهايت خضوع و خشوع
م فى حک    الباب الخامس من الواحد السادس ": لٰى مأخذ در آثار حضرت نقطۀ او

من باهلل ابهى و لّ سي باهلل اعظم و النساء نيبّ يج من الرجال باهلل اکبر و التسليم بان يسلّ 
ملخص اين باب انکه جوهر کّل قرآن در مظهر تکبير ظاهر و   باهلل اجمل يحيّبين

اّول شجره است که تکبير گفت خدا را بفناء بيان نموده و آن  خداوند عالم انرا نازل
و مابينهما و خداوند جواب نازل فرمود که آنچه طيران  در ملکوت سماوات و ارض
آن که توانى وصف کرد يا ذکر نمود و از اين سّر محتوى  کردۀ اعظم تر است کبريائى
لو وبر خدا و جواب بذکر تعظيم او گردد و همچنين در ا امر شد در بيان سالم بتکبير

جواب باهلل اجمل کّل مالقات کنند يکديگر را  و ثمره آن انکه   الّدوائر باهلل ابهى و در
يظهره اهلل توانند که اقرار کنند که بعد از خداوند او است اليق  لعل در يوم ظهور من

شود ابداع از اينکه وصف کرده ن اعظميّت و ابهائيت و اجمليّت در   تقمص اکبريت و
 "تمجيد کرده نشود ه نشود وو نعت کرد
اش اجراى آن است نه زيارت و خواندن تعاليم الهى الزمه  چهارم و نوع هشتاد

(ياران الهي )  بايد بموجب وصايا و نصائح نور حقيقت ": ۲۲۶ صرف مجرد خواندن
جمال قدم روحي لعتبته الفدا قيام کنند. و يك يك را بموقع اجرا گذارند. نه اينکه 

  ."بخوانند و مودوع أوراق و الواح گذارندمجرد 

: "و  ۷۲۲ سه و اصفياءاهللدم در صالة و  بهاء و ثناى نفوس مقپنجهشتاد و  عنو
الصالة و البهاء و الثناء على النفوس القدسية التي خضعت و خشعت و خنعت و 

  ".ثم يا أصفياءاهلل .اهلل سجدت لکل تراب موطأ القدام أحباء
 .حضرت شوقى افندى ربّانى جْل سلطانه نيز بکثرت نازل شده استدر  الواح مقدسۀ 

: "  ۸۲۲ قوله االحلىٰ  در لوح مهيمن و مبارك قرن از قلم معجز شيم موالى توانا صادر 
  الثّناء على انبياء اهلل و سفرائه هياکل التّوحيد و حقائق التّجريد المظاهر  و التّکبير و

ختارهم اهلل و ا الکلمات التّامة و الکينونات المقّدسة الّذينااللهيّه و المرايا الصافيه و 



امره و امناء سّره و مظاهر  جعلهم مظاهر نفسه و مهابط وحيه و مطالع انواره و مشارق
و  علمه و مخازن بيانه واعالم قدرته صفاته و ينابيع حکمته و مکامن الهامه و کنائز

مصادر احکامه و بهم اظهر امره و انزل کتابه  و سرج هدايته و مشاعل حبّه و حملة امانته
م برهانه و بلّغ رسالته و بشر الخلق بيوم اللّقاء يوم الحساب يو و اّسس شريعته و اثبت

 ".يوم التّالق يوم اهلل المخيف يوم يقوٌم النّاس لرّب العالمين  الميعاد

اما ما سئلت و: " ۲۹۲ م در خسران خائنين و ناکثين عهد و ميثاقششنوع هشتاد و 
عن جنة االسماء انها لهي الهيکل المرقوم بالخط االبهى أثر القلم االعلى النقطة 

هذا و  البهاءکلمةمنشتىفي الهيکل اشتقاقو . االولى روحي له الفداء على ورقة زرقاء
روحى له  ولىٰ الهيکل الکريم قد سرقه يحيى االثيم و معه الواح شتى باثر النقطة اال

 و الفداء ظنًا منه ان ذلك يجديه نفعًا کال ان هذا العمل حسرة له في االٓخرة و االولىٰ 
الهيکل موجود عند االحباء حتى نسخة منه بخط يحيى و بعث هذه  كلکن سواد ذل

النسخة مع جملة کتب من االلواح ربک الى الهند امانة و لکن مرکز النقض القى فى 
ستولى عليها و ال يؤدي االمانات الى أهلها هذا شأنهم فى الحياة قلب االمين ان ي

في هذه الخيانة اتّبعوا من الذين اتبعواالذينحسرة علىياوالدنيا و بئس التابع و المتبوع 
  ".العظمى فسوف يظهره اهلل بقوة من عنده ان الخائنين لفي خسران مبين

ساد نقض ميثاق . ايجاد ف :م. اعظمترين ، شديد ترين انحرافات هفتنوع هشتاد و 
. اتحاد با اعداى امر . ايجاد حزن در قلوب اجبا . توهين به مرکز ميثاق . هتك 

اعظم من نقض الميثاق و هل من انحراف  : " فهل من انحراف  ۰۲۳  حرمت امراهلل
 هل من انحراف اعظم الکتاب و هل من انحراف أشّد من الفساد و أکبر من تحريف

ج نار االحبّاء و يأجّ  من االتّحاد مع االعداء و هل من انحراف أشّد من امر يبکى
سم و هل من انحراف أکبر من تطبيق ا الجوى فى قلوب االصفياء و يسّر افئدة االعداء

و هل من انحراف أشّد من هدم البنيان العظيم و هل  مرکز الميثاق بالنفى و الشيطان
التذلّل عند  اعظم من هتک حرمة امر اهلل و هل من انحراف اشنع من افمن انحر

  ".الخصماء هذا ما فعل مرکز النقض



  ١٤٥ص 
کاتيب م معطر گرديد و متتابع ظهور جديد نفحات دو . عالم با هشتاد و هشتمنوع 

بسيارى در اينکه عالم از نفحات ظهور  معّطر گرديده است از قلم ميثاق عز صدور 
يافته و  بر رسى متون الواح مبارکه فوق تشابهى کامل با الواح نزولى دارد و در موارد 

 مونه اولنعديده اى در آن بيايات مبارکه تبيينات الواح نزولى نيز مشاهده ميشود. 
"سبحان من نور االرجاء و أضاء االنحاء  و عطر االٓفاق و عمم االشراق و حير  :  ۱۳۲

االحداق و نفخ  روح الحياة في هيکل االمکان بحب و وفاق . و ربى الوجود و ان 
و جعل الثابتين فرحين بما آتاهم و مطمئنين بفضل موالهم و أقام على …  مساق اليه 

رة و أيا نسمة اهلل ى معّط أيا نفحات اهلل هبّ " : ۲۲۳ منمونه دو ".االٓماقالمتزلزلين قيامة 
  ".و اقصدى وادى الرحمان نادى العرفان ى مطيّبةمرّ 

ك در لوح مبار اى از آيات قلم اعلىٰ بيان مبارك اشاره به فقره مأخذ در الواح نزولى
 لىٰ وبمناسبت شب پنج جمادى اال از سماء جمالِقَدم جّل جالله غالم الخلد نازله

َقْد ٰجآَء ِبِسرٍّ َعۭظيٍم  َو ُعلَِّقْت ِفى الَْهٰوآء  َفٰيا ُبْشٰرى ٰهٰذا َجٰماُل الُْخلْدِ " :۳۳۲قوله االعلىٰ 
ه ُحوِريَة الُْخلْدِ  َشْعرًا ِمْن َشَعٰراِتٰها َعْن َتْحِت ِنۭقاِبَها الُْمۭنيِر  َفٰيا  ِاذًا َاْخَرَجْت   َقْد ُبْشٰرى ٰهِذۭ
َرْت ِمْن َشْعِرٰها ُکل َمْن ِفى الْٰعاَلۭميَن  َبۭديٍع ٰجآْت ِبُروٍح  ه… اذًا َتَعط ُحوِريُة  َفٰيا ُبْشٰرى ٰهِذۭ
و نيز در لوح مبارك عيد اعظم رضوان نازل گرديده است  .ِبِعْطٍر َعۭظيٍم "  الُْخلِْد َقْد ٰجآَء

ُهوُت ُطو "ٰهٰذا َيْوٌم ۭفيِه َيُقولُ  : ۴۳۲قوله تعالٰى  ٰيا ٰناُسوُت ِبٰما ُجِعلَْت ُموِطئَى  َك ٰبى لَ الال
 َك الِْفٰداُء ِبٰما اْسَتَقر َعَليْ  َك اهللِ َو َمَقر َعْرِشِه الَْعۭظيِم  َو َيُقوُل الَْجَبُروُت َنْفسْى لَ  َقَدمِ 

ْطِر عِ   اْسَتْعَطَر ُکل ِعْطٍر ِمنْ ٰما ٰکاَن َو ٰما َيُکوُن ٰهٰذا َيْوٌم ۭفيِه  َمْحُبوُب الرْحٰمِن الۭذى ِبۭه ُوِعدَ 
َع َعْرُفُه َبيَْن الْٰعاَلۭميَن" ۭذى َتَضوَقۭميِص ال.  

"أمراض جسمانى بادويه و : ۵۳۲م . معالجۀ امراض به ادويۀ گياهىهشتاد و نهنوع 
  ".معالجه گردد  اعشاب و عقاقيرخالصۀ 

نافه دّوم در ذيل الفاظ مشترك رجوع کنيد به  برقع حجاب . پرده . قناع . نودم نوع 
  در مکاتيب.



در لوحى بلسان عربى قلم مرکز ميثاق در  فوائد و نتايج و  محبّت م و يک نودنوع 
الحقيقه دستور العمل و تحليلى است در يکى از  ثمرات آن بجوالن آمده که  فى

المحبّة  ان اليقين : "اعلم حق ۲۳۷. قوله االحلٰى اّمهات مکارم اخالق در امر اعزّ اعلىٰ 
 . انىالروح ة هى الفيضالمحبّ  . ة هى التجلّى الرحمانىاالٓلهى و المحبّ  البعثسّر 

  . روح القدس فى الروح االنسانى المحبّة هى نفثات . الملکوتى المحبّة هى النور 
 المحبّة هى الروابط الضروريّة  . الحّق فى العالم االمکانى المحبّة هى سبب ظهور

فى  رىٰ السعادة الکب المحبّة هى وسيلة . ة من حقائق االشياء بايجاد الهىالمنبعث
 . نور يهتدى به فى الغياهب الظلمانى المحبّة هى . الجسمانى العالم الروحانى و 
 المحبّة هى سبب .   العالم الوجدانى بين الحّق و الخلق فى المحبّة هى الرابطة

 فى هذا الکور العظيم المحبّة هى الناموس االعظم . ى لکّل انسان نورانىالترقّ 
تحّقق بين الجواهر الفرديّة بالترکيب و التدبير فى ال المحبّة هى النظام الوحيد . االلهى

ساطعة و النجوم ال الکلّيّة المغناطيسيّة بين هذه السيارات ى المحبّة هى القّوةالمادّ 
بفکر  الکون المودعة فى   االسرار انکشافات  المحبّة هى سبب . فى االوج العالى

هى  المحبّة المحبّة هى روح الحيات لجسم الکون المتباهى . متناهى  ثاقب غير
  سبب 

 المحبّة هى الشرف االٔعلى لکّل شعب متعالى . هذا الحياة الفانى ن االٔمم فى تمدّ 
ملکوت  و اهل السماءاالٔعلى و مالئکة  ين عليهم أهل مالٔ قومًا بها يصلّ  ق اهللو اذا وفّ  .

قطوا س المحبّة االٓلهيّة  هذه السنوحات الرحمانيّة  قوم من و اذا خلت قلوب . االٔبهى
دى محبّة اهلل و مصابيح اله يا احبّاء اهلل کونوا مظاهر  .… كدرک من الهال فى أسفل
 بيلهذا س …و نعم االشراق هذا االشراق  المحبّة و الوفاق مشرقين بنور  فى االٓفاق

ب له نصي هذا فليس من ليس له  و   .و هذا شريعة البهاء . دين البهاء هذا . البهاء
   "من البهاء

  ۱۴۶ص 
  و منابع  مآخذ



  ٢ص  ٢ج م .  ۱
  .٢٠٢ص  ٢ج م. ٢
  .١۶۴ص  ٣ج م. ۳
  . ۸۵ص  ۲ج  م . ۴
  .١٩٠ص  ٣ج م .  ۵
  .١٣ص  ١ج م .  ۶
  .۲ – ۵ص ١ج م .   ۷
  .٢٩٠ص  ٢ج م .    ۸
  .١٦٣ص  ٣ج م .    ۹

  .٢۵۵ص  ٣ج م .   ۱۰
  .٣ص  ۴ج  م .  ۱۱
  .٢٠٠ص  ١ج  م .    ۱۲
  .۶۲ص  ٣ج  م .  ۱۳
  . ٢۵۵ص  ٣ج  م .  ۱۴
  .٢٨۹ص  ٣ج م .  ۱۵
  .۲ص  ۴م . ج     ۱۶
  .۳۱۸ص  ۳م . ج    ۱۷
  .۳۲۰ص  ۳م . ج     ۱۸
  .۴۱۵ص  ۳م ج     ۱۹
  .۳۰۶ص  ۳م . ج     ۲۰
  .۹۹ص  ۳م . ج     ۲۱
  .۲۰۳ص   ۲م . ج     ۲۲
  .۳۶۸ص   ۳م . ج     ۲۳
  .۲۴۹ص  ۲م . ج     ۲۴



  .۲۶۵-۲۶۶صص  ۲م . ج    ۲۵
  .۴۴۱ص  ۳م . ج     ۲۶
  .۴۵۲ص  ۳م . ج     ۲۷
  .۵۱۰ص  ۳م . ج    ۲۸
  .۷۴ص  ۳م . ج    ۲۹
  .۷۷ص  ۳م . ج    ۳۰
  .۳۱۸ص  ۲م . ج    ۳۱
  .۱۹۲ص  ۲م . ج    ۳۲
  .۲۳۳ص  ۲م . ج     ۳۳
  .۱۸۴ص  ۳م . ج     ۳۴
  .۲۶۹ص  ۲م . ج     ۳۵
  .۳۰۰ص  ۳م . ج     ۳۶
  .۲۳۴ص  ۳م . ج     ۳۷
  .۳۱۰ص  ۳م . ج     ۳۸
  .۲۶۴ص  ۲م . ج     ۳۹
  .۱۸۶ص  ۱م . ج    ۴۰
  .۲۲۶ص  ۱م . ج     ۴۱
  .۲۶ -۲۷صص  ۴م . ج    ۴۲
  .۳۳ص  ۳م . ج    ۴۳
  .۲۵۳ص  ۳م . ج     ۴۴
  .۲۰۱ص  ۲م . ج     ۴۵
  .۲۶۴-۲۶۵صص  ۲. و نيز رجوع کنيد به م ج ۱۰۲ص  ۳م . ج     ۴۶
  .۲۸۴-۲۸۳ص  ۳م . ج    ۴۷
  .۲۸۴ص  ۳م . ج    ۴۸



  .۲۸۴ص  ۳م . ج   ۴۹
  .۲۰۰ص  ۴م . ج    ۵۰
  .۲۹۲ص  ۳م . ج    ۵۱
  .۲۲۳-۲۲۲صص  م . ج     ۵۲
 .۱۲۳ص  ۳م . ج     ۵۳
  .۱۴۸ص  ۳م . ج     ۵۴
  .۱۴۸ص  ۳م ج     ۵۵
  .۱۳۶ص  ۳م . ج      ۵۶
 .۱۶۳ص  ۳م . ج     ۵۷
  .۲۲۰ص  ۳م . ج     ۵۸
  .۲۰۴ص  ۳م . ج     ۵۹
  .۲۲۷ص   ۳م . ج     ۶۰
 .۲۶۸ص  ۳م . ج     ۶۱
  .۲۷۰ص  ۳م . ج     ۶۲
  .۲۳۱ص  ۳م .  ج .     ۶۳
  .۲۳۵ص  ۳م . ج     ۶۴
  .۱۸۷ -۱۸۸صص  ۲م .  ج     ۶۵
  .۲۵۵ص  ۳م . ج     ۶۶
   .۷۲ص  ۳م . ج     ۶۷
  .۷۲-۷۳صص  ۳م . ج    ۶۸
  .۲۵۷ص  ۳م . ج    ۶۹
  .۳۶۹ص  ۳م . ج     ۷۰
 .۳۹۵ص  ۳م . ج     ۷۱
  .۱۹۹ص  ۳م . ج     ۷۲



  .۳۶۰ص  ۳م . ج     ۷۳
  .۲۱۱ص  ۳م .  ج     ۷۴
  .۱۱۹ص  ۳م . ج     ۷۵
  .۱۵۹ص  ۳م . ج     ۷۶
   .۶۶ص  ۳م . ج     ۷۷
تاليف محمد . ۳۱خطابات قلم اعلى در شأن نزول الواح ملوك و سالطين ص     ۷۸

  على فيضى.
  .۲۲۲ص  ۳م .ج     ۷۹
  .۲۲۲ص  ۲م . ج     ۸۰
      .٢٢٥ص  ٣ج     ۸۱
  . ١٨٤و  ١٧٨و   ١١٨ صص ١ج  م .   ۸۲
  .١٧٨ص  ١ج   م .   ۸۳
  .٢٣٨ص ۲ج  م .    ۸۴
  .١٢٨ص  ٢ج  م .    ۸۵
  .١٨۶ص  ١ج  م . .٢۴٣و  ٢۴٠ص  ٢ج  م .     ۸۶
 .٢۴٢ص  ٢ج  م .    ۸۷
  .٣۶٩ص ١ج  م .. ٢٥۴ص  ٢ج  م .   ۸۸
  .١١۵ص  ١ج  م .   ۸۹
  .١٣٩ص  ١ج  م .     ۹۰
  .١٨۶ص  ١ج  م .    ۹۱
  .۳۴۶ص  ١ج  م .    ۹۲
 .۴۲۵ص  ١ج م .     ۹۳
  .٢٢۶ص  ٣. و ج ۴٣۶ص  ١ج  م .   ۹۴
  .١٦ص  ۴ج  م .    ۹۵



  .۲۷۷ -۲۷۸صص  ۳م . ج     ۹۶
  .۲۲۵ص  ۳م . ج     ۹۷
  .۲۸۳ص  ۳م . ج    ۹۸
  .۴۳۳ص  ۳م . ج    ۹۹

  .۲۵۷ص  ۳م . ج    ۱۰۰
  .۲۵۶ص  ۳م . ج    ۱۰۱
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  .۱۵۰ص  ۴م . ج    ۱۲۸
  .۲۹۷ص  ۳م . ج    ۱۲۹
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  .۲۹۵ص  ۳م . ج    ۱۳۳
  .۳۳۲ص  ۳م . ج      ۱۳۴
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  .۲ص  ۱م . ج    ۱۴۴
  .۳۵۷ص  ۱م . ج    ۱۴۵
  .۲۶۷ص  ۲م  ج     ۱۴۶
  .۲۷۶ص  ۲م . ج    ۱۴۷
  .۹۳ص ص  ۳م . ج    ۱۴۸
  .۲۹۶ص  ۳م . ج    ۱۴۹
  .۶۸۸ص  ۲۶لدهخدا ج    ۱۵۰
  .۴۵۶ص  ۱ج معجم الوسيط    ۱۵۱
  .۲۴۵المفردات ص    ۱۵۲
 ۱۴۷ص 

  مآخذ و منابع
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  ١٤٩ص 
  ششم نافه

 تبيينات خاص

حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در مکاتيب مبارکه به تفصيل و نيز باختصار تعداد  مقدمه
بب را که قرون متماديه س در اديان قبل هموجودغامضه بيشمارى از معضالت و مسائل 

 سائلىو م و نيز مطالب -و علّت اختالف در ميان متفّکرين و علماى عصر بوده است
تشريح و  دارد را ليدر الواح قلم اعلى که براى فهم و دانستن آن ضرورت تبيين و تأو

: "هر چه را از کتاب ١ تبيين فرموده اند.  در لوحى در مکاتيب تاکيد فرموده اند که
يفهميد راجع کنيد بفرع منشعب از اصل قديم. يعنى آنچه که او بيان ميفرمايد او نم

 مرکز ميثاق راسخ در علم الهى است ". حقيقت واقعه است. و مطابق مقصد الهى
در لوح  قاطع و مهيمن ديگرى بياناتى است مصرح که راسخ در علم مذکور در قرآن 

: "استمع لقول ٢ ميثاق است قوله االحلىٰ  که معنى و تأويل آيات الهى را ميداد مرکز
الحق و الصريح الصدق المنصوص في کتاب اهلل مرکز الميثاق و مبين الکتاب العالم 

  بتأويله الراسخ في العلم بنص صريح ال يقبل التفسير و التأويل". 
 .نزاع کرد و منع اسباب جدال  بايد اليوم سد ابواب: "۳ ُکل بايد متابعت مبيّن کنند

  ".عيّنم  ميثاق و اطاعت مرکز .نکه کل متابعت مبيّن کنند آجز  و اين ممکن نيست
سير اجازه تف تفسير و تأويل آيات الهى، حدود مجاز و غير مجاز براى احبّاى الهى. 

: "هر يک از احباى الهى عود و رودى در دست گيرد و بآهنگ بديع در اين گلشن  ۴
وشورى انگيزد ناطق باشد و منادى ناظر باشند در الهى نغمه و سرودى زند و ولوله 

 ۵هى از تأويلنکمال فرح و سرور ترتيل آيات هدى کند و تفسير کلمات منزله از سماء". 
: " ابواب تأويل و تلويح و تشريح را بکلى مسدود نمايند. تا حصن حصين امراهلل از 

وانند رتياب رخنه نتتعرض مارقين . و تصرف مبتدعين. محفوظ و مصون ماند و اهل ا
و بهانه نجويند و عقائد مختلف نگردد و آراء متعدد نگردد ... کلمۀ از تأويل و تلويح 



و تشريح نيفزايند. تا کل در ظل کلمۀ وحدانيت محشور گردند و در تحت لواء فردانيت 
  مجموع".

حضرات : "۶در بيان مسائل امر ، اجازۀ تجاوز از کلمات الهى داده نشده است
  ."ا بايد آنچه نصوص کتابست بيان نمايند و بادنى کلمه تجاوز نشوداحبّ 

  نافه پنجم و  نافه چهل و چهارم.رجوع کنيد به  مقصود از ضيافات نوزده روزه 
فاذا "العماء فى اللغة السحاب الخفيف اللطيف جدًا ُيرى .  : ۷ مقصود از عماء

فى  كلالجل ذ ُيرى و ال ُيرى . امعنت النظر بکل دقة تجدشيئًا و لکن بمجرد النظر 
عرف المحققين يقصدون بالعماء الحقيقة الکلية بال تعينات فالتعينات موجودة بنحو 

و الوحدة ليست ممتازة من الذات اذًا تعين و ال تعين و هذا المقام يعبرون  .البساطة 
نز هذا مقام الکو " .حدية و العماء و هذا المقام يعبرون عنه باال . عنه بالهدية و العماء

  ".المخفى المذکور فى الحديث
ب رجوع فرمائيد به تفسير کنت کنز در  مکاتي مأخذ حديث در اشاره آن به کنز مخفى

  و نيز نافه سى و دوم. ۲جلد 
" دين حصن حصين است و عالم انسانى اگر متمسک  : ۸ دين حصن حصين است

  ".ل شودبدين نباشد هرج و مرج گردد و بکلى انتظام امور مخت
، و زياتنامه  ۱۹و  ۱۸صص  ۱رجوع کنيد به: مکاتيب جلد رمز مصون . سرمکنون 

  .۱۲۸و مآخذ آن در کتاب نافه مکنون صفحه 
  ". ۹"  "اين را در خاطر داشته باشيد عاقبت ظاهر خواهد شد حرف ثالث"

  ١٥٠ ص
"در  :۱۰ چهار گوهر . چهار سو . چهار جو . چهار کو . چهار جايگاه . چهار روز

تن لوح نظر باينکه از قلم مرکز منصوص و تبيين در م."سخن پيشينيان و نياکان بسيار
نظر نميرسد تا تحقيقى الزم ب»  در سخن پيشينيان و نياکان بسيار«بجز اشاره باينکه 

مأخذى براى آن يافت شود، بناچار الزم است که براى مقصود از چهار گوهر و چهار 
  وم.سو ،رجوع شود به نافه د



. و نيز رجوع کنيذ به روش سى و يکم در  ۱۱مراجعه فرمائيد به متن لوح مبارك  الهام 
  تأويل آيه قرآنيه.

زندگى جسمانى در اين جهان و زندگى روحانى و عوالم بعد  . نشئه اخرىٰ  نشئه اولىٰ 
از حيات جسمانى به نشئه اولى و نشئه اخرى تبيين شده است . رجوع کنيد به متن 

  ام و ارتباط آن با آيات قرآنيّه.. و نافه سى۱۲وح مبارك کامل ل
: "و اما  ما سئلت عن الجنة االسماء ۱۳ خيانة العظمى . يحيى االثيم.  جنة االسماء

انها لهي الهيکل المرقوم بالخط االبهى أثر القلم االٔعلٰى النقطة االولٰى روحى له 
شتى من کلمة البهاء و  هذا الهيکل الفداء على ورقة زرقاء . و  في الهيکل اشتقاق 

الکريم قد سرقه يحيي االثيم و معه الواح شتى باثر النقطة االولٰى روحى له الفداء  ظنًا 
منه ان ذلك يجديه نفعًا کال ان هذه العمل حسرة له في االٓخرة و االولى ولکن سواد 

خة مع لنسذلك الهيکل موجود عند االحباء حتى نسخة منه بخط يحيى و بعث هذه ا
هذا شأنهم فى الحياة الدنيا و بئس … جملة الکتب من الواح ربك الى الهند امانة 

التابع و المتبوع و يا حسرة على الذين اتّبعوا من الذين اتبعوا في هذه الخيانة العظمى 
بارك در بارۀ تبيين م -فسوف يظهره اهلل بقوة من عنده ان الخائنين لفي خسران مبين"

» بهاء«اى است که در آن سيصد و شصت ويک اشتقاق از کلمۀ مبارکه سرقت ورقۀ
ود االعلٰى نوشته شده بو بضميمه الواح الهى که بخط حضرت نقطۀ اولٰى جّل اسمه

» ظمىخيانة الع«توسط عاملين نقض و اغواى آنان توسط  يحيى ازل که آن سرقت را 
 اند. و نيز در متن لوح تصريحبيان فرموده» يحيٰى االثيم«و او را يحيى گناهکار 

ميفرمايند که سواد از نسخۀ اشتقاق اسماء بصورت هيکل بانضمام ساير کتب در نزد 
 بخط يحيى نيز در» هيکل«احبّاى الهى موجود و  حتى يك نسخه از  آن جنة اسماء 

  هند موجود است.
ن اللؤلؤ ما سئلت م و اما: « ۱۴ االنزال بسبب ك ملك اليزالنفس ان تحرم كايا

ا ال ملکك نفس ان تحرم كالى همج رعاع ( ايا المصون في الکلم المکنون مخاطبًا
 ة والرحماني المنح و االلهيه المواهب عن كاالنزال ) أي ال تحرم نفس يزال بسبب



الجسمانية  ائذاللذالنفسانية والشهوات  العطاء الموفور و الجزاء المشکور بسبب اتباع
  تبيين. »فاالنزال کناية عن اتباع الشهوات و ارتکاب الخطيئات و االحالم الشيطانية

در سطر أّول : «  ۱۵بنظر ميرسد که تببيين قسمتى از کلمات مکنونه است قوله تعالٰى 
اهلل مستور  اى بندۀ من ملك بيزوال را لوح مذکور و مسطور است و در سرادق حفظ

در سؤال از بيانات مبارکه در کلمات مکنونه،  ملك بيزوال» . …بانزالى از دست منه 
نية ال تحرم نفسك عن المواهب االلهيه و المنح الرحما«قلم تبيين بيان ميفرمايند که: 

، مضمون آن بلسان فارسى اينست که: محروم مساز نفست را از مواهب الهى » … 
نزال  ات جسمى ؛ و رسيدن عطاى رحمت او بسبب تبعيت از شهوات نفسانى و لذا

و در تبيين و مقصود از  کلمۀ انزال در  بيان مبارك در کلمات مکنونه ميفرمايند: 
رك ، مضمون بيان مبا» فاالنزال کناية عن اتباع شهوات و االرتکاب الخطيئات«

  اينست که : انزال کنايه از تبعيت از شهوات و ارتکاب خطيئات است.
 

  مآخذ و منابع
  . ۷۰ص  ۳م . ج   ۱
  .٢١٦ص  ١م . ج   ۲
  .۲۴۹. ۲ج. م .   ۳
  .٢٩٩ص  ١م . ج   ۴
  .٢٤٩ص  ٢م . ج  ۵
  .٣٠ص  ۴م . ج       ۶
  .١٩٨ص  ٣ج م .    ٧
  .٣٣٣ص  ٣ج م .    ٨
  .٧٨ص  ٢ج م .     ۹

  .۸۴ -۸۵صص  ۲م . ج     ۱۰
  .۳۹۷ص  ۱م . ج   ۱۱
  .٣٠و نافه  ۸۷ص ۴م . ج   ۱۲



  .٣٩٩ – ٤٠٠ص  ١م . ج  ۱۳
  . ۳۹۸ - ۳۹۹  ص ۱ج م .  ۱۴
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  ۱۵۱ص 

  هفتم نافه
  

  نقل آيات . نصوص
  و حضرت نقطه اولىٰ  ىٰ قلم اعل بيانات

   



  ۱۵۲ص 

  

  هفتم نافه
  و حضرت نقطه اولىٰ  ىٰ نقل آيات . نصوص قلم اعل

حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در مکاتيب مبارکه به تفصيل و نيز باختصار تعداد  مقدمه
ّل ج و حضرت نقطه اولىٰ  جاللهبيشمارى از نصوص مبارکه و آيات جمال قدم جّل 

ى و رسذکره را مطابق عين نصوص نقل و يا بمضامين آنها اشاره فرموده اند. در بر
ارکه نقل نصوص مب الف،شود که: ىتحقيق در مآخذ نصوص مبارکه فوق مالحظه م

عينًا مطابق نص و  نصوص است و لوح و آيات نقل شده طبع و  تکثير شده است که 
نقل  ،بدر اينصورت دسترسى به مراجع بسهولت در الواح نزولى امکان پذير است ؛ 

مضمون بيانات نزولى گرديده است. در اينصورت تبّحر در شناسائى اصل لوح که 
هائى از آن در الواح مبارکه تبيينى بصورت : با ذکر در لوح که نقل مضمون قسمت

قسمتى از  مضمون بيان حضرت بهاءاهلل است نقل گرديده که با دسترسى به اصل 
مأخذ اصل لوح در مرکز امر موجود ولى بطبع و تکثير  ، جالواح امکان پذير است؛ 

امکان  يا اينکه دسترسى به آنهامآخذى که بر اين عبد معلوم نبود و  د،نرسيده است ؛ 
ى و رسنداشت و از  مرکز امراهلل استدعاى بذل راهنمائى و جواب نمود که از دائرۀ بر

مطالعه الواح توسط داراالنشاء بيت العدل اعظم شيداهلل ارکانه به آن سؤاالت جواب 
ناد تداده شد و  شرف صدور يافت و  در هر قسمت از مآخذ که جواب رسيد به آنها اس

  ميگردد.
  نمونه هائى از مآخذ نقل اين قبيل از آيات الهى در مکاتيب 

نقل مستقيم  فقرۀ از  آيات جمال قدم در لوحى  ."١طمطام موهبتك عباب تلجلج"
(رب رب) انه سمع ندائك عند تبلج "براى دعا در حّق يکى از احبّاى الهى است: 

  ".طام موهبتكطم عباب تلجلجصبح أحديتك . و لبّى لخطابك عند 



: "لبّى لخطابك عند تلجلج عباب ۲ين المقّربين استزدر خطابى در حق  مأخذ،
  .طمطام موهبتك"

:"تعليم ثالث اينکه دين حصن حصين است ولى بايد ۳دين حصن حصين است
سبب الفت باشد نه سبب عداوت و بغضاء. و اگر سبب عداوت و بغضاء باشد لزوميتى 

عالج است. اگر  عالج سبب مرض شود ترک عالج احسن ندارد چه که دين بمنزلۀ 
بنظر ميرسد اشاره مبارک به تعليم مقصود از دين در  در الواح نزولى مأخذ". است

دين نورى است مبين : "۴اشراق اول از لوح مقّدس اشراقات است . قوله عّز کبريائه
  ".و حصنى است متين

  .۶ آثار قلم اعلىٰ   مأخذ. من نسماتىطوبى لراقد انتبه : "۵نقل از لوح اقدس  طوبىٰ 
: "بارى  ۷ نمونه اول ،   نقل مستقيم قسمتى از بيان مبارك جمال قدم جّل ذکره

 ىٰ و نراکم من افقى االبهٰى و ننصر من قام عل«مطمئن بآيۀ مبارکه باش که ميفرمايد 
:  ۸ ومدنمونه »". نصرة أمرى بجنود من المٔال االعلى و قبيل من المالئکة المقربين

و نراکم من أفق أالبهى. و «"جمال مبارک بنص صريح در کتاب وعده فرمودند  
 »ننصر من قام على نصرة أمري بجنود مٔال أالعلى. و قبيل من المالئکة المقربين

 ۹ نمونه سوم ،.  ۵۳آيۀ ناز له در کتاب مستطاب اقدس بند  مأخذ . ".نويد نمودند
اين جوش و خروش علماى جاهل ‹‹ا ميفرمايد که : "جمال مبارك روحى الحبائه الفد

بر منابر و فرياد و نعره هاى وادينا وامذهبا در مسالك و معابر نداى بامراهلل است. اين 
 .مأخذ". ››نفوس منادى حّقند و الکن ال يشعرون . ذرهم فى خوضهم يلعبون.

 در جواباز ساحت رفيع بيت العدل اعظم استدعاى مأخذ لوح را نمود و  نگارنده
  اند: صادره از داراالنشاء بيت العدل اعظم به اين عبد مرقوم فرموده

  ١٥٣ص 
مضامين بيانات جمال قدم که در لوح حضرت عبدالبهاء نقل شده در فقراتى از آثار "

ميالدى) به طبع  ۱۹۸۲جمال قدم که در کتاب نار و نور (هوفهايم ، النگهاين، 
  گيرد."رسيده ميتواند مورد مطالعه قرار 



: "عنقريب علم مبين بلند  ۱۰ نقل مضمون قسمتى از بيانات مبارکه در لوح مقصود
شود و خيمۀ وحدت عالم انسانى مرتفع گردد . جميع کفها متالشى شود و دريا مانند 

. "ددآشکار گر ال عوج فيها و ال امتاآئينه صاف و نمودار گردد و سبيل هموار شود و 
  .۱۱" رجوع کنيد به لوح مقصود ال عوج فيها و ال امت" براى مزيد اطالع در  نقل

: "از جمله در کلمات مکنونه ميفرمايد ، مصاحبت ابرار را غنيمت  ۱۲ تبيين اشرار
  ".دان و از مرافقت اشرار دست و دل هر دو بردار

که معلوم آنجناب بوده که زود است شيطان در قميص  و خطاب به احبا ميفرمايد"
انسان در آن ارض وارد شود. و اراده نمايد که احبّاى جمال سبحانرا بوساوس نفسيه 
و خطوات شيطانيه از صراط عز مستقيمه منحرف سازد. و از شاطئ قدس سلطان 

م که مبادا دياحديه محروم نمايد اينست از خبرهاى مستوره که اصفيا را بآن آگاه فرمو
بمجالست آن هياکل بغضيه از مقام محمود ممنوع شوند. پس در کمال حفظ خود 

مأخذ  ".  ۱۳را نمايند که مبادا بدام تزوير و حيله گرفتار آيند اينست نصح قلم تقدير 
هو الباقى على : « ۱۴نقل قسمتى از لوح مبارکى است که آغاز آن اينست قوله تعالٰى 

ى اليوم آنچه لدى العرش محبوب تبليغ امراهلل است و كذلك قضى العرش باسمه االبه
 .»…االمر من لدى المختار ولكن تبليغ به بيان حسنه و اذكار منيعه محبوب 

اى کاظم چشم از عالميان بپوش و ماء حيوان عرفانرا از  و در خطاب ديگر ميفرمايد" 
 ه که اليوم مظاهربنوش و گوش بمزخرفات مظاهر شيطان مده چ غلمان سبحانيد 

شيطانيه بر مراصد صراط عز احديه جالسند و ناس را بکل حيل و مکر منع مينمايند و 
  ".۱۵زود است که اعراض اهل بيانرا از مظهر رحمن مشاهده نمائى

جناب آقا  : « ۱۶که باعزاز جناب شيخ کاظم سمندر نازل شده است  در لوحى مأخذ
 بهى  هذا كتاب من نقطة االٔولى و بهائه الى الذىشيخ كاظم قزوينى    باسم البهى االٔ 

شمس فى جبروت   االسماء بالكاظم و كان من المؤمنين فى اّم االلواح من قلم االٔمر  
مكتوبا اى كاظم نغمات قدس ورقاء عّز صمدانى بالحان بديع عربى بسيار مذكور شد 

ده اى يظهر من عناعرف اهلل باهلل  و بما … حال بلسان منيع پارسى مسطور ميشود 



وارد شو و بى ستر و حجاب ناس  هاى وهم و هوا را  و بمّقر اعلىٰ  كاظم شق كن پرده
را بّرب االٔرباب دعوت نما. فو الذى نفسى بيده از اين بيانات مقصودى جز رضاى 
سبحان نبوده كه شايد انفس فانيه بفردوس باقيه وارد شوند  در اين بحر جز لؤلؤ صافيۀ 

ى كاظم چشم انشود و اين سدره جز ثمرۀ  طيّبه بار ندهد فطوبى للطالبين  منيره يافت
از عالميان بپوش و ماء حيوان عرفانرا از غلمان سبحان بنوش و گوش بمزخرفات 

سند الجمظاهر شيطان مده چه كه اليوم مظاهر شيطانيّه  بر مراصد صراط عزّ احديّه 
ت كه اعراض اهل بيانرا از مظهر رحمن و ناس را بكّل حيل منع  مينمايند و زود اس

  .»نمائى مشاهده
اطين نمايند چه که شي ىبسيار در حفظ نفوس خود سع و در خطاب ديگر ميفرمايد"

بلباسهاى مختلفه ظاهر شوند و بهر نفسى بطريق او بر آيندتا آنکه او را بمثل خود 
  ".  ۱۵مشاهده نموده. بعد اورا بخود وا گذارند 

:  ۱۴نقل قسمتى از فقراتى از لوح مبارکى است که آغاز آن اينست قوله تعالٰى  مأخذ
هو الباقى على العرش باسمه االبهى اليوم آنچه لدى العرش محبوب تبليغ امراهلل «

است و كذلك قضى االمر من لدى المختار ولكن تبليغ به بيان حسنه و اذكار منيعه 
خواهد شد كه شايد بشانى از شئون و شياطين بكل صور ظاهر شده و … محبوب 

ء امر محتجب نمايد چنانچه اليوم اكثريرا باين حجاب اقسمى از اقسام ناس را از مبد
   نفوس خود بسيار در حفظ… محتجب ساخته 

  ١٥٤ص 
سعى نمائيد چه كه شياطين بلباسهاى مختلفه ظاهر شوند و بهر  نفسى بطريق او 

، که در مجموعۀ »  مشاهده نموده بخود واگذارندبرآيند تا آنكه او را بمثل خود 
درج گرديده   ۱۹۲-۱۸۷حات فبديع ص ۱۳۳لجنۀ ملّى محفظۀ آثار ، سنه  ۸۱شمارۀ 
در نقل بيان مبارک در مکاتيب و مقايسه آن با اصل لوح ، مالحظه  توضيح ، −است 
ل ر  اص] در  مکاتيب با جمله مشابه دبعد اورا بخود وا گذارندشود که جمله [مى

] در مکايب جمله [بعد او را] مشاهده نميشود. بنظر ميرسد که بخود واگذارندلوح [



تطبيق اصل لوح با نقل آن در  مکاتيب براى حصول نتيجه الزم است و يا اينکه 
 اند.رمودهفبارادۀ مبارک نقل به مضمون  جّل ثنائه حضرت عبدالبهاء

او غل غالم استشمام نمايند از او احتراز " و در خطاب ديگر ميفرمايد هر نفسى که از 
   ."۱۵قيام نمايد  بعبادت ثقلينکنيد اگر چه بزهد اولين و آخرين ظاهر شود و يا 

در جواب عريضۀ اين عبد براى درج مأخذ لوح مبارک ، اين پاسخ از مأخذ لوح 
 دم در لوح شخصىقداراالنشاء بيت العدل اعظم شرف صدور يافت: "بيان جمال 

م عبدالّرحيم عّز نزول يافته و لوح مزبور تا آنجا که بر اين دائره معلوم است تا کنون به نا
  به طبع نرسيده است."

رجوع فرمائيد به نافه بيست و يکم که شرحى باجمال و نيز  منابع و  مأخذ ثّقلين .
  مآخذ آن در معارف امر مبارک و  احاديث اسالمى درج گرديده است.

اى مهدى جميع باين کلمات مطلع شده از ديگر ميفرمايد  و همچنين در خطابى"
مظاهر سجينيه و مطالع نمروديه و مشارق فرعونيه و منابع طاغوتيه و مغارب جبتيه 

   ." ۱۵اعراض نمايند 
در جواب عريضۀ اين عبد صادره از  داراالنشاى بيت العدل اعظم مرقوم  مأخذ .
بيان جمال قدم در لوح مصّدر به عبارت "اى مهدى جميع باين کلمات «اند: فرموده

مطلّع شده ." مذکور شده و تا آنجا که معلوم است لوح مزبور هنوز بطبع نرسيده 
  »است.

 اصفيائى اسمعوا نداء هذا الحبيب المسجونقل يا احبّائى ثم   و همچنين ميفرمايد" 
فى هذا السجن االکبر ان وجدتم من احد اقل من ان يحصى روائح االعراض فاعرضوا 

مطابق مأخذ قبل ، در جواب  مأخذ .". ۱۵عنه ثم اجتنبواه""الٔنهم مظاهر الشيطان 
ان يب«اند: عريضۀ اين عبد صادره از  داراالنشاى بيت العدل اعظم مرقوم فرموده

جمال قدم در لوح مصّدر به عبارت "اى مهدى جميع باين کلمات مطلّع شده ." 
  »مذکور شده و تا آنجا که معلوم است لوح مزبور هنوز بطبع نرسيده است.



و بمنظر اکبر ناظر باشيد . عنقريب روائح منتنه انفس  و در خطابى ديگر ميفرمايد"
  ."۱۷آن ايام محفوظ مانيد  خبيثه بر آنديار مرور نمايد . انشاءاهلل در

بيان فوق در لوحى از جمال قدم با مطلع "منادى اهلل الزال از يمين عرش ندا مأخذ . 
ميالدى ۱۹۹۴درج گرديده و اين لوح در کتاب حديقۀ عرفان (کانادا: …" ميفرمايد 

  ) به طبع رسيده است.۶۶-۶۴صفحات 
بارى بعضى از آثار و مناجات : " ۱۸ نقل بيانات مبارکه در نهى معاشرت با ناقضان

که نهى از معاشرت با ناقضانست درج ميشود. در مناجات  كو آيات جمال مبار
فارسى ميفرمايد اين عبد را حفظ نما از شبهات نفوسيکه اعراض نموده اند و از درياى 

الذين  كمن شر اعدائ كو کرم كبجود كعلمت ممنوعند . الهى الهى احفظ عبد
: "بنام خداوند يکتا   الها کريما  ۱۹مأخذ در آيات نزولى  . "   كاقو ميث كنقضوا عهد

رحيما  شهادت ميدهم بوحدانيت و فردانيت تو  و باينکه از براى تو شبه و مثلى نبوده 
  و نيست 

  ١٥٥ص 
اين عبد را حفظ نما از شبهات نفوسيکهاعراض نموده اند و از درياى علمت … 

من شر اعدائك الذين نقضوا  كبجودك و کرم ممنوعند . الهى الهى احفظ عبدك
  ".عهدك و ميثاقك 

اى پروردگار من و مقصود جان من بيد قدرت اين «  و در جاى ديگر ميفرمايد" 
  ".٢٠ناعق گوسالۀ بنى اسرائيل است »  حفظ نما. نعيق ناعقينضعيف را از 

بنفحات لوح    اگر« :  ۲۱ حى است  قوله تعالىٰ وبنظر ميرسد که فقره اى از ل  مأخذ
درياى  ى سوال ميكنم تو را  بلئالىئآلهى فائز شدى بايست و بگو  آلهى و سيدى و رجا

دانائى كه اين فانيرا از رحيق بقا محروم مفرمائى اى پروردگار من  ومقصود جان من 
از نور معرفت روشنش كن  و از  اين ضعيف را از نعيق ناعقين حفظ نمابيد قدرت  

ش دار تا عالميان بر اين نور شهادت دهند و بر اين نار گواهى توئى نار محبت مشتعل
 ».مقتدر و توانا و  دانا



"و همچنين ميفرمايد صحبت اشرار غم بيفزايد و مصاحبت ابرار زنگ دل بزدايد من 
اراد ان يأنس مع اهلل فليأنس مع احبآئه  و من اراد ان يسمع کالم اهلل فليسمع کلمات 

  کلمات مکنونه فارسى.ذ . مأخ. "۰۲اصفيائه 
با اشرار الفت مگير .مؤانست مجو که مجالست اشرار نور جانرا  و همچنين ميفرمايد" 

بنار حسبان تبديل نمايد. اگر فيض روح القدس طلبى با احرار مصاحب شو. زيرا که 
  کلمات مکنونه فارسى.مأخذ  ".  ۲۰ابرار جام باقى را از کف ساقى خلد نوشيده اند 

اى عباد نيست در اين قلب مگر تجليات انوار صبح لقا و تکلم  همچنين ميفرمايدو " 
شما پس متابعت نفس ننمائيد . و عهد اهلل  . نمينمايد مگر بر حق خالص از پروردگار

را نشکنيد و نقض ميثاق مکنيد. باستقامت تمام بدل و قلب و زبان باو توجه نمائيد 
  . "۲۰و نباشيد از بيخبران 

توضيح. در  نسخه منتخباتى از آثار  .۲۲منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل مأخذ . 
نيد] نقل در مکاتيب [نشک کهحضرت بهاءاهلل تفاوت امالئى ديده ميشود: [مشکنيد] 

  شده. است.
  : کتاب مبين. ۲۴ مأخذ ."۲۳"و همچنين ميفرمايد انتم نسيتم عهد اهلل و نقضتم ميثاقه 

د (ان جائکم احد بکتاب الفّجار دعوه ورائکم. من النّاس من "و همچنين ميفرماي
نقض الميثاق و منهم من اتبع ما امر من لدن عليم حکيم. ليس ضرى سجنى و بالئى 
و ما يرد علي من طغاة عبادى بل عمل الذين ينسبون انفسهم الى هذا المظلوم و 

: در ۲۶مأخذ ". ۲۵ فسدين)يرتکبون ما تضيع به حرمة اهلل بين خلقه اال انهم من الم
  لوحى با مطلع  بسم اهلل االمنع االقدس.

"و همچنين از لسان ناقضين ميفرمايد ( قدجعلت المنابر لذکرك و ارتفاع کلمتك و 
بيان مأخذ . ". ۲۳ اظهار امرك و اني ارتقيت عليها العالء نقض عهدك و ميثاقك)

  .مبارك در صدر لوح شيخ محّمد تقى نجفى اصفهانى است
خذوا ما امرتم به و ال تتبعوا الذين نقضوا عهداهلل و ميثاقه اال  و همچنين ميفرمايند"

  .۲۷ مأخذ"۲۳انهم من اهل الضالل



( ان الذين نکثوا عهداهلل فى اوامره و نکصوا على اعقابهم  و همچنين ميفرمايند"
بند کتاب مستطاب اقدس. مأخذ ". ۲۳ من اهل الضالل لدى الغنى المتعال) كاولئ
  .۳. ص ۲
حق من اعلى الخلق لدى ال ك( ان الذين وفوا بميثاق اهلل اولئ و همچنين ميفرمايند"

  .۲۸ مأخذ ."۲۳عزيز المختار) كمن اهل النار عند رب كالمتعال. ان الذين غفلوا اولئ
  ١٥٦ص 

( طوبى لعبد آمن و المة آمنت و ويل للمشرکين الذين نقضوا  و همچنين ميفرمايند"
در جواب صادره از   مأخذ .". ۲۳ عهداهلل و ميثاقه و اعرضوا عن صراطي المستقيم)

اند: "مأخذ بيانات جمال قدم داراالنشاء بيت العدل اعظم به اين عبد مرقوم فرموده
  .بر اين دائره فعًال معلوم نيست"

 براى حفظ شجرۀ امراهلل که بنظر ميرسد رت غصن اهلل االعظماين لوح مهيمن حض
خطاب به احباى امريکا از کلك اطهر مبارك صادر شد از موقعيتى خاص برخور دار 

اينست که نهال تازه و پر طراوت امراهلل در غرب دستخوش  حقيقت است. و آن
والنگاه را جبادهاى نقض ناکثين گرديد و غافلينى چند که ميادين خدمت امراهلل 

حرکات نا موزون و خيانت آميز  خود نمودند و با افکار  شيطانى و همسات غل و 
فقدان ايمان و  فهميدن مقصود از عهد و پيمان و مقام روحانى حضرت عبدالبهاء و 
با هوسهاى رياست طلبى در عالم امر  به القاء شبهات  تخمهاى تزلزل در اراضى 

شيدند و  سبب آزردگى خاطر مبارك را فراهم آوردند. قلوب بعضى از سست عنصران پا
متن لوح مبارك اشاره به اين قبيل از  سست ايمانان و  بى خردان است . حضرت 
عبدالبهاء براى اينکه مؤمنين را در کشور اسرار  به حقائق امور  آشنا فرمايند عالوه بر 

تا  اعلى را فرموده بيانات محکم و مستدل خامۀ ميثاق نقل نصوصى از  الواح قلم
براى احبّاى الهى محلّى براى شبهه باقى نگذارد. حوادث تاريخى بعد از صعود و 
غيبت ظاهرى مبارك از اين عالم و  جلوس حضرت ولى امراهلل جّل سلطانه بر کرسى 
واليت و تداوم وفا و  تشبث بذيل ميثاق غليظ آخرين اميدهاى واهى شکنندگان عهد 



و  اثر اين بيانات مبارکه تا ابداالٓباد در قلوب و اذهان راسخين در را بکلى محو نمود 
ميثاق در قبل و  حال و آينده بر قرار است. براى تفصيل بيشتر رجوع کنيد به گاد پاسز 
  باى و  قاموس لوح قرن. تاليف فاضل جليل القدر جناب عبدالحميد اشراق خاورى.

و شما ر کبير ابالغ نما. و آن اينست بگمن پيامى دارم بحضرت سفي تا روزى فرمودند"
آنچه توانستيد در خون ما کوشيديد و بگمانتان ميتوانيد شجرۀ مبارکه را از ريشه بر 

در جواب صادره از داراالنشاء بيت العدل اعظم به اين عبد   مأخذ .. "۲۹اندازيد
  يست"ره فعًال معلوم نئاند:  "مأخذ بيانات جمال قدم بر اين دامرقوم فرموده

يه اياك اياك ان تحتجب بالواحد البيان« "سبحان اهلل اين چه سريست آخر ميفرمايد 
و واحد بيانى هيجده نفر حروفات حى و نوزدهم خود آنحضرت » فانه خلق عنده

) در ارض صاد با هادى دولت آبادى مالقات نموده آن غافل ۱(  مآخذ .". ۳۰است
اند الجل حرمت نطفۀ من طهارتش کردهذکر نمود ماء نطفه را نقطه اولى حکم ب

ساله بودند و مقصودش از اينکلمه رّد اهلل و در آن ايّام جمال قدم بيست و پنجيظهره
ظهور اهلل و نفى او و اثبات اوهام خود بوده اّوًال آنکه اين کلمه از بيانست ميفرمايد در 

ار باشارتى  حّق انّه ال يشآن يوم بيان نفع نميبخشد و بان تمّسک ننمائيد قال و قوله ال
نچه ذکر نمود مخالفتش با حضرت نقطه نزد متبّصرين آو ال بما نّزل فى  البيان  و ب

". ۳۱واضح و ثابت چه که حضرت ميفرمايد ايّاك ايّاك ان تحتجب بما نزل فى البيان
) " بگو ايغافلهاى عالم اين لفظ هم از بيان بوده  استدالل  بآن بقول نقطه جائز ۲(

نه  قوله تعالى  ايّاك ايّاك  ان تحتجب بما نّزل فى البيان  مکّرر فرموده از بيان و آنچه  
در اوست خود را از سلطان وجود و مالک غيب و شهود  محروم منمائيد و بعد از ذکر 

)  "ميفرمايد ۳". ( ۳۲مستغاث ميفرمايد اگر در اين حين  ظاهر شود من اّول عابد ينم 
تحتجب بالواحد البيانيّه و ايّاك ايّاك ان تحتجب بما نزل فى البيان  خود ايّاك ايّاك ان 

  ".۳۳را از مفسدين اهل بيان حفظ نمايند
"آنچه در خمخانه دارى نشکند صفراى عشق . زان شراب معنوى ساقى همى بحرى 

  ."۳۴بيار



  نقل از قصيده ساقى از غيب بقا.   .۳۵مأخذ
  ١٥٧ص 

ي يا أيتها النقطة الواقعة في شاط«"خطاب  قلم اعلىٰ نقل مستقيم و  مضمون بيان 
البحرين" را تمّعن  فرمائيد و خطاب بطهران را نيز مالحظه کنيد و خطاب بسواحل نهر 

) بنظر ۲.  (۸۹) کتاب مستطاب اقدس بند ۱( مأخذ .".  ۳۶ رين را از نظر بگذرانيد
طان به لوح مقّدس سلاشاره مبارك » خطاب بطهران را نيز مالحظه کنيد«ميرسد که 
   .۹۰) کتاب مستطاب اقدس بند ۳است . (

"چنانچه در اين ايام شمس واليت از افق ابهى مشرق و الئح است و  نقل مستقيم 
قد فصلت نقطة االوليه قد قامت االلف اال لهية و « باين کلمات الهوتيه ناطق 

  ».۷۳ ظهرت والية اهلل المهيمن القيوم
 «جمال کبريائى در اشاره بظهور اعظم و   . بنظر ميرسد که در دو لوح مهيمن  مأخذ

) در لوح تفسير سورۀ ۱( اند قوله العزيز : اشاره فرموده» فصلّت النقطة االّوليّة و ظهرت 
الّذى أظهر بحَر االٔعظم المجتمَع من الماء الجارى : « ۸۳ والّشمس نازل قوله تعالىٰ 

من عين الهاء المنتهية الى االسم االٔقدم الّذى منه فصلّت النقطة االّوليّة و ظهرت 
بسم اهلل الباقى بال زوال   قل «) لوح  ۲» . (الکلمة الجامعة و برزت الحقيقة و الشريعة 

لّذى کم فى ٰهذ اليوم االّرحٰمن ٰما غّر کم بربّ من لدى  رهانبٰيا مال االکٰوان قد جآئکم ال
  .»۹۳اهلل المهيمن القيّوم فيه فّصلت النقطة االحديّة و ظهرت وٰالية

  نقل غير مستقيم و مضمون آيات جمال قدم
نمونه هائى که اشاراتى مستقيم و غير مستقيم و وجوه تشابه آنها با الواح نزولى که 

  گرديدن عالم تشبيه گرديده است. در آنها ظهور امر جديد به معطر
  مطلب اول ، تعطير عالم انسانى

  ." ۴۰" وعطر مشامه بنفحات القدس في جبروتك االسمى  ، اولنمونه 
  ."۴۱"قد تعطرت االرجاء من نفحات في البقعة البيضاء وم ،دنمونه 
  ." ۴۲"يا من تعطر مشامه من نفحات القدس م ، سونمونه  



  ."۴۳"أيا نفحات اهلل هي معطرة  م ، چهارنمونه 
  ."۴۴اهلل هذه النّفحات التّى تعّطرت منها االٓفاق  ك" ايد م ،پنجنمونه 
بنظر ميرسد اشاره به مضمون بيان قلم اعلى در لوحى از الواح عيد اعظم رضوان  مأخذ

َع : "ٰهٰذا َيْوٌم ۭفيِْه اْسَتْعَطَر ُکل ِعْطٍر ِمْن ِعْطِر قَ  ۴۵است. قوله تعالى  ۭميِص الّۭذى َتَضو
  َعْرَفُه َبيَْن ْالٰعاَلٰميَن".

به حقيقت ديگرى نيز  آشنائى حاصل ميشود و آن › تعطير ›. ‹عطر‹در بررسى الفاظ 
اينست که در الفاظ فوق، در  ضمن اشراق شمس ظهور جمال اقدس ابهٰى بيانى 

عّز صدور  مبارك حضرت عبدالبهاء نيز  از قلم ميثاقصريح به ايجاد بنيان مرصوص 
: "سبحان من نور االرجاء و أضاء االنحاء و عطر االٓفاق و  ۴۶يافته است قوله االحلٰى 

و عمم االشراق و حير االحداق و نفخ روح الحياة في هيکل االمکان بحب و وفاق.
 بزبر البنيان المرصوصشيدالقلوب وان اليه المساق. و أيدالوجود بفيض الجود وربى

جعل الثابتين فرحين بما آتاهم و مطمئنين بفضل موالهم و . ومن قوة الميثاقحديد 
  ".أقام على المتزلزلين قيامة االٓماق 

تحقيق ، از  ظهور جديد به احياى عالم در اثر  نفحۀ ظهور به رائحۀ "الّشذا" تشبيه 
  گرديده است

در لوحى مهيمن که بلسان عربى از قلم مبارك عز صدور يافته است و با حمد و ثناى 
خداى متعال که با تجلّى ظهورش در ظهور اعظمين نقطۀ اولٰى و  جمال اقدس ابهٰى  

  حيات جديدى که از نفحۀ ظهور  حضرت بهاءاهلل جّل کبريائه مشام  −آغاز ميگردد 
  ١٥٨ص 

اشاره  ذاشنيه مهتز گرديد، آن را به نفخۀ مسکيه روحانيۀ عالميان از نفخۀ مسکيۀ روحا
فرموده و در الواح مبارك بکثرت استعمال يافت که به يك نمونه  قناعت ميگردد. "و 

  ." ۷۴تحيى بنفحة مسکية روحانية الشذا 
جواب عنايت ميکردند » ال أعلم الغيب و سأخبرکم غدا« "و همچنين  م،ششنمونه 

۸۴".  



بيان مبارك الزم است به سه مطلب توجه نمود: مطلب اول اينکه مأخذ  رسى نقلدر بر
نقل در کدام يک از الواح نزولى است و، مطلب دوم اينکه آيا بيان نزولى خود نقل 

از قرآن و  نقل از اخبار (احاديث) است. از متن نقل قول اشاره دقيقى که  نقل از  
رکم دقت در [ال أعلم الغيب] و [سأخب شود، و  بنظر ميرسد بالوحى است مستفاد نمى

غدا] با حرف ربط [و] بيکديگر  متصل گرديده و اشاره به آيات قرآن و احاديث 
سأخبرکم «   − ۲؛  ۵۰(سورۀ انعام آيۀ » ال أعلم الغيب «   − ۱اسالمى است. که : 

سورۀ  ۳۴(اشاره به آيۀ » غدا«   − ۳حديثى از  حضرت رسول اکرم است  ؛ » ( غدا
» غدا«ظ رسى آيات قرآنيّه که لفقمان است). مطلب سوم اينکه با توجه باينکه در برل

اهرى که معنى ظ» غدا«شود بنظر نگارنده اينطور ميرسد که از دو معنى در آن ديده مى
يعنى روز بعد است و معنى ديگر آن که معنى آن در آيات قرآنيّه است که » فردا«آن 

 كکه مقصود آن در قرآن قيامت است، نقل بيان مبار» ساعة«از » غدا«قبل از لفظ 
براى   -بمعنى روز  بعد باشد » فردا«به معنى دوم نزديکتر است تا معنى اول که 

  وم.ام و  نافۀ سى و د، رجوع فرمائيد به نافۀ سى» غدا«تفصيل بيشتر  در لفظ 
يس و تنسم نسائم التقد: " الحمد هلل الذي أشرق نوره و تجلى ظهوره . تم ، فنمونه ه

من رياض قدسه. و استبشر القلوب بنفحات رياض أنسه.  قد اهتزت االرواح من هذه 
  ".۷۴و تحيى بنفحة مسکية روحانية الشذا …الکاس الطافحة براح الحب و الوفاء 

وحى که جمال قدم جّل ذکره ظهور بنظر ميرسد که اشاره به آياتى است در  ل مأخذ .
: "قد هاجر جمال القدم من ارض  ۴۹اند قوله تعالٰى مبارك را به "الّشذا" تشبيه فرموده

وح ان انتم من العارفين و اذا خرج استضائت من وجه االٓفاق لالّسّر و کذلك قّدر فى الْ 
  ."فيا حبّذا بما سطع هذا الّشذا بين العالمين

شه ناله و فرياد مبارك اين بود که من بجهت اتحاد من على "و همي م ،هشتنمونه 
االرض خود را فدا نمودم. اى احبا بکوشيد که آثار اختالف را از روى زمين زائل 

  ."۰۵نمائيد و انوار اتحاد را بين عباد ساطع و الئح کنيد



رسى بيان حضرت عبدالبهاء مالحظه ميشود که نقل کلمه به کلمه بيانات در بر . مأخذ
نزولى نيست و مضمون بيان است. در لوحى که در مجموعه اشراقات درج گرديده 

به نقل مضمون درج  شده در مکاتيب قريب به يقين  آن اين بيان قلم اعلٰى متون
مظلومرا قسم بآفتاب حقيقت لوجه  بشنويد نداى: «۱۵،  قوله تعالىٰ لوح اّولاست: 

اهلل نطق مينمايد وارد شد بر او آنچه که بر احدى وارد نه بالياى ارض را فى سبيل 
 لوح».  …اهلل الجل نجات عالم و تهذيب امم قبول نمود آنى خود را ستر ننمود 

ى انّ « : مجتهد اصفهانى شيخ محّمد تقى نجفى خطاب به در لوح ، آيات نازله دّوم
ما أنا فيه من  كذلو رضائه يشهد ب شتاق الباليا فى حبّهأُت بنفسى فى سبيل اهلل و فدي

العالمين و ينطق کّل شعر من شعراتى بما نطق شجر  الباليا الّتى ما حملها أحد من
العالم و  اةلحي كعرق من عروقى يدعو اهلل و يقول ياليت ُقِطعُت فى سبيل الّطور و کلّ 

  .»قضى االٔمر من لدن عليم خبير كاتّحاد من فيه کذل
  ." ۲۵"فى هذا اليوم المشهود يوم ظهور المقام المحمود و بروز سّر الوجود هم، ننمونه 
ه " اشاره ببروز سرّ الوجود" و "مقام محمودبنظر ميرسد که بعنوان نمونه  " مأخذ .

ر د اول ،نمونه " در الواح عديده نازل گرديده مقام محمودبيانات قلم اعلى است. "
  : "ٰهٰذا ٰما َشِهَد ِبِه الرْحٰمْن ۭفيٰهَذا  ٱلَْمٰقاِم  ۳۵ ليله تولد نازل قوله االعلىٰ  كلوح مبار

  ١٥٩ص 
در قران کريم  مأخذ .. ۸۸و  ۸۳کتاب مستطاب اقدس بند نمونه دوم ،  .ٱلَْمْحُموِد"

بنظر ميرسد که اشاره مأخذ " . سرّ الوجود" —. ۱۷/ ۸۱: در سوره بنى اسرائيل آيه 
: "و من سّرى سّر  ۴۵مبارك به قسمتى از آيات قصيده عّز ورقائيه است قوله تعالٰى 

  ". الوجود کنملة
"چنانچه اگرمرات قلوب از کدورت عوالم کثرت و حدود ممتاز گردد نمونه دهم ، 

تجليات اين مقام در او منطبع آيد. و اگر زجاجۀ نفوس ومشکوة صدور بقوت نفوس 
قدسيه صافى و رقيق شود سراج فيوضات الهيه در او مشتعل گردد"و من سّرى سّر 

بنطر ميرسد که بيان مبارك در ارتباط با اين فقره از آيات نازله مأخذ ". ۵۵ الوجود کنملة



" حقيقت هر شئ را باسمى از اسماء تجلّى نمود  : ۶۵ در لوحى است. قوله االعلى
رآت اسماء و صفات و م مگر انسان را که مظهر کلّ صفات اشراق فرمود  و بصفتى از

 و و باين فضل عظيم و مرحمت قديم خود اختصاص نمود کينونت خود قرار فرمود
 أنوار شمس عنايت در حقيقت انسان لکن اين تجلّيات أنوار صبح هدايت و اشراقات

ست ا شمع و سراج مستور و محجوبست چنانچه شعله و اشّعه و انوار در حقيقت مستور
شرى ب جهانتاب در مرايا و مجالى که از زنگ و غبار شئونات و تابش درخشش آفتاب

و  .اين شمع و سراج را افروزندۀ بايد  حال .تيره و مظلم گشته مخفى و مهجور است 
و غبار ممتاز نگردد  و تا آينه از زنگ… رايا و مجالى را صيقل دهندۀ شايد اين م

  ".منطبع نشود شمس بى امس در او  قصورت و مثال و تجلّى و اشرا
در الواح عديده اى ظهور مبارك را "فالق  مأخذ . در آثار نزولى . »۷۵ فالق االصباح«

:  ۸۵در لوح خطاب به پاپ نازل قوله تعالى  االصباح" بيان فرموده اند . براى نمونه
"يا مالء االنجيل ان اعمروا الّسبيل قد اقترب اليوم الّذى فيه يأتى الّرب الجليل ان 

مأخذ  .استعدوا للدخول فى الملکوت کذلك قضى االٔمر من لدى اهلل فالق االصباح"
  .۶/ ۹۶سوره االنعام آيه  در قرآن کريم

  :"۵۹بشنو "از سروش غيب اين ندا رانقل ابياتى از  قصيده ساقى از غيب بقا   
  "گر خيال جان همى هستت بدل اينجا ميا      ور نثار جان و دل دارى بيا و هم بيار"

  ور نباشى مرد ره دور شو زحمت ميار"ست گر وصل بها دارى طلب        "رسم ره اين
  .۰۶قصيده ساقى از غيب بقا   مأخذ.

   ."۱۶"زينت ايوان الهى اين دو بيت ربّانيست
  و جمله هستيها بسوز.  پس قدم بر دار  و اندر کوى عشاقان گذار""نار عشقى بر فروز 

  ".۲۶قصيده ساقى از غيب بقا   مأخذ .

نقل قسمتى از الواح اشراقات . مقصود . و چند لوح ديگر در  تعليم وحدت عالم 
  انسانى



ك همه بار يکداريد و برگ ي«"خطاب بعالم انسانى ميفرمايد يعنى جميع ملل که 
 مقّدس )  اشراق ششم از لوح۱براى نمونه رجوع کنيد به : (مأخذ .  .  »۶۳شاخسار

  .۶۶اشراقاتالواح )  مجموعۀ  ۳. ( ۶۵) لوح مقصود ۲. ( ۶۴اشراقات 
   ."۶۷" و اوفى بما عاهد عليه اهلل في يوم االشراق

در سورۀ زمر  در قرآن  ۶۹بنظر ميرسد اشاره به آيات الهى که  اشاره به آيه  مأخذ .   
اى است که جمال کبريائى در الواح عديده» اشرقت االرض بنور ربّها« کريم است : 

اند. بعنوان نمونه در لوحى است قوله ظهور اعظم را به آن آيۀ شريفه مستند فرموده
 راالرض بنور اهلل مقصود العارفين". و در لوحى ديگ: "هذا يوم فيه اشرقت  ۸۶االعلٰى 

: " قد اشرقت الّشمس و انشّق القمر و سقطت النّجوم ان انتم  ۹۶نازل قوله العزيز 
  و صد ها نمونه ديگر در الواح نزولى. ".تشعرون

  ١٦٠ص 
: "دع المحتجبين بسبحات المتشابهات من البيان . و تمسك  ۷۰ همج رعاع

بمحکمات االٓيات من المسائل االلهية في عالم التبيان . ٔالن الناس همج رعاع اتباع 
کل ناعق يميلون بکل ريح و اذا جاء هم الحق بالحجة و البرهان. يضعون أصابهم 

ذرهم «تدون. هذا شأنهم. في االٓذان. و يقولون انا وجدنا آباءنا و على آثارهم لمق
   .»"في خوضهم يلعبون. يروا سبيل الرشد ال يتخذوه سبيال

بيان مبارك در استدالل باينکه در هر ظهورى ناس بدنبال ناعقين ميروند و وقتى حق 
ظاهر مى شود انگشتانشان را در گوشهايشان ميگذارند تا نداى الهى را نشوند و 

اى اطالع از ( بر . د ميرويم و به آنها اقتدا ميکنيمميگويند ما بدنبال عقايد پدران خو
ور و وجه تشابه آن در ظه» …يضعون أصابهم في االٓذان « مأخذ نقل آيه شريفۀ قرآن 

  يفرمايند.م تشبيهبديع رجوع کنيد به نافه سى ام ). اين قبيل افراد را به همج رعاع 
مردمى که بشارات به ظهور و در الواح الهى و ايقان شريف از  در آثار نزولى مأخذ . 

يا معانى حقيقى آيات الهى در ظهورات قبل را بدرستى نفهميده و يا ادراک نموده 
در ايقان شريف در بيانات » همج رعاع«اند. تشبيه گرديده» همج رعاع«اند به 



استداللى و کالمى در اثبات حقانيّت ظهور جديد و نيز  در کوتاهى ادراك علماى قبل 
و تاويل آيات و بشارات نازله  و احاديث مأثوره بظهور نيّر  اعظم در کتب  در تفسير

قبل بآنان اشاره شده است. براى نمونه در ايقان شريف ، بيان مبارك در تأويل حقيقى 
َماُء انَفَطَرْت آيه " در سوره انفطار قرآن کريم است که بعد از اشاره به آيۀ فوق إَذا الس "

: "مقصود سماء اديانست که در  ۱۷اء در آيۀ فوق قوله االعلى و اينکه مقصود از سم
هر ظهور مرتفع ميشود ... حال فکر نما اين اعظم است يا آنچه اين همج رعاع گمان 

  ".نموده اند
: "در لوحيکه مخاطبًا بذئب پدر شيخ محّمد  ۲۷ نقل قسمتى از لوح خطاب به ذئب

نخاف من ظلمك . فاعلم ثم ايقن من  هل ظننت انا«تقى مرقوم فرمودند ميفرمايند 
اول يوم فيه ارتفع صرير قلم االعلى أنفقنا أرواحنا و اجسادنا و أبنائنا فى سبيل اهلل 
العلى العظيم و  بذلك نفتخر بين أهل االنشاء و المٕال االٔعلى . شهد بذلك ما وردنا 

  ".علينا فى هذا الصراط المستقيم
من  أظننَت انا نخاف:" ۳۷ برهان است قوله االعلىٰ نقل بيان مبارك در لوح   . مأخذ
 صريُر القلم االٔعلي بين االٔرض و فاعلم ثّم أيقن انّا فى أّول يوم فيه ارتفع كظلم

ماء أنفقنا أرواَحنا نفتخُر  و و أجساَدنا و أبْناَءنا و أمواَلنا فى سبيل اهلل العلّي العظيم الس
ما ورد علينا فى هذا الّصراط  كبذل االٔعلى يشهد بين أهل االنشاء و المالٔ  كبذل

  ".المستقيم
در نقل بعضى از کلمات در مکاتيب با اصل لوح که در مجموعه الواح چاپ  ضيحتو

قت الزم است که با نسخۀ اصل مطاب ومصر درج گرديده اين تفاوتها مالحظه ميگردد 
گردد و يا اينکه حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه بيان مبارك را نقل کلمه  به کلمه نفرموده 

›› . اول يوم فيه منفاعلم ثم ايقن ) [‹‹۲››]. (ظننَت  أ ››.‹‹ظننت  هل) [‹‹۱اند. (
 أنفقنا أرواحنا االعلىٰ ارتفع صرير قلم ) [‹‹۳››]. (فى أّول يوم فيه انّافاعلم ثّم أيقن  ‹‹

ماء ىالقلم أالعل صريرُ  ارتفع ›› . ‹‹ أنفقنا أرواَحنا بين أالرض و الس .‹‹  
  جل ذکره  نقل آيات حضرت نقطه اولىٰ 



لو أرادت نملة ان تتصرف في القرآن » «کما ما قال و قوله الحق: "«  ۴۷ نمونه اول ،
و باطنه و باطن باطنه في حکم سواد عينها لتقدر الن سر الصمدانية قد تلجلج في 

نيز  ۱۰۵يات حضرت باب  اعظم است که در لوح آنقل  ".حقائق الممکنات
ر ت و اشرفيّت دور و کوحضرت ولى امراهلل جّل سلطانه اين آيه مبارکه را در اعظميّ 

مرکز ميثاق حى اليموت در لوحى از : « ۵۷اند قوله االحلٰى اعظم جديد نقل فرموده
  الواح در وصف اين قوه محيطه الٓهيه که در سلسله تصرفات محير العقولش هنوز مرحله 

  ١٦١ص 
سر فميفرمايد  لو ارادت نملة ان ت را طى ننموده باين بيان ناطق "حضرت اعلىٰ  اولىٰ 

القرآن من ذکر باطنه و باطن باطنه لتقدر ِالَن  السر الصمدانية قد تلجلج فى حقائق 
الکائنات چون مور ضعيف را چنين استعداد لطيف حاصل ديگر معلوم است که در 
ظل فيوضات جمال مبارك روحى الحبائه الفداء چه عون و عنايت حاصل گردد و چه 

  ».تاييد و الهام متواصل شود
 وقيعت، کلمه [تتصرف في القرآن] در  تفاوت در نقل بيان حضرت اعلىٰ   توضيح 

  [تفسر القرآن] نقل گرديده است. ۱۰۵منيع 
: ۶۷بنظر ميرسد که نقل فقراتى از آيات نازله در سورۀ کوثر است. قوله االعلىٰ  مأخذ.

 اشجار الّالهوتأْن ارحموني يا أيّها النّاس و ال تعرضون و اّن ما القيناك ْمن حدائق « 
يكفي في اظهار فواكه شجرات الجبروت فاعرف ان اهلل نّزل القرآن بمثل خلق شيء 
حتّى لو أرادت نمله ان يصرف كّل آياتها و بواطنها و مقاماتها في حكم سواد عينها 

  .»لتقدر بذلك ٔالّن سّر  الّربّانيّة و تجلّي الّصمدانيّة قد تلجلجت في كّل شيء
  

  و منابع مآخذ
  .۲۹۸ص   ۲م . ج   ۱
  .۳۰۷ص  ۴اسرار االٓثار ج   ۲
  .۶۷ص  ۳م . ج   ۳



        .۷۶اشراقات مجموعه الواح مبارکه ص   ۴
  .۱۴۴ص   ۳م . ج   ۵
  .۱۴۳(کتاب مبين) ص  ۱آ . ق . ا ج   ۶
  .۲۰۴ص  ۳م . ج   ۷
  .۲۶۳ص  ۱و ج  ۲۷۳ص  ۲م . ج   ۸
  .۲۱۰ص  ۳م . ج   ۹

  .۳۴۸ص  ۳م . ج   ۱۰
مال اقدس ابهى که بعد از کتاب اقدس نازل شده. مجموعه اى از الواح ج  ۱۱

  .۴ص 
  .۴۱۲ص   ۳م . ج   ۱۲
  .۴۱۲ص ۳م . ج    ۱۳
    .۱۸۷ -۱۹۲صص  ۸۱مجموعه يکصد جلدى.  شماره   ۱۴
  .۴۱۳ص  ۳م . ج   ۱۵
  .۵و  ۴و  ۱صص  ۷۴مجموعه يکصد جلدى. شماره   ۱۶
  .۴۱۴ص  ۳م . ج   ۱۷
  .۴۱۸ص ۳م . ج   ۱۸
  .۳۳۵ادعيه محبوب ص   ۱۹
        .۴۱۷ص  ۳ج  م .  ۲۰
  .۱۰۹ –.  ۱۱۰صص  ۳۰مجموعه يکصد جلدى شماره   ۲۱
  .۲۱۱. ص ۱۵۳هلل شماره ءمنتخباتى از آثار حضرت بها  ۲۲
        .۴۱۸ص   ۳م . ج   ۲۳
 .۴۱۹ص   ۳م . ج   ۲۵  .۳۵(کتاب مبين) ص  ۱آ . ق . ا ج   ۲۴
    .۱۶۲(کتاب مبين) ص  ۱آ . ق . ا ج   ۲۶
  .۱۰۳ص  ۲آ . ق . ا ج   ۲۷



  .۲۶۳ات مجموعه الواح مبارکه ص اقتدر  ۲۸
  .۲۰۱  -۲۰۱صص  ۳م . ج   ۲۹
  .۱۸۴ص  ۲م . ج   ۳۰
  .۲۴اشراقات مجموعه الواح مبارکه ص   ۳۱
  .۹۹اشراقات مجموعه الواح مبارکه ص   ۳۲
  .۱۴۶اشراقات مجموعه الواح مبارکه ص   ۳۳
  .۳۲۹ص ۱م . ج   ۳۴
  .۳۹۲ص  ۴مائده آسمانى ج   ۳۵
  .۳۸۱ص  ۱م . ج   ۳۶
  .۵۱ص  ۲م . ج   ۳۷
  .۲مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر ص   ۳۸
  .۳۵۴(کتاب مبين) ص  ۱آ . ق . ا ج   ۳۹
  .۲۱۴ص  ۲م . ج   ۴۰
  .۲۱۸ص ۲م . ج   ۴۱
  .۲۳۵ص ۲م . ج   ۴۲
  .۱۴۱ص ۱م . ج   ۴۳
  .۱۹۵ص  ۴م . ج   ۴۴
  .۲۵۶تسبيح و تهليل ص   ۴۵
  .۱۸۲ص  ۱م . ج   ۴۶
  .۲۰۰ -۲۰۱صص  ۱م . ج   ۴۷
  .۱۱۸ص  ۲م . ج   ۴۸
    .۶۹ص  ۷۳مجموعه يکصد جلدى شماره   ۴۹
  .۳۴۵ص  ۳م . ج   ۵۰
  .۱۶۷مجموعه الواح مبارکه اشراقات ص   ۵۱



      .۴ص  ۴م . ج   ۵۲
  .۴۶ايّام تسعه ص   ۵۳
  .۲۰۳ص  ۳آ . ق . ا . ج   ۵۴
  .۲۲ص  ۲م . ج   ۵۵
  .۳۳۸مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر ص   ۵۶
          .۲۹۷ص   ۱ج   ۵۷
  .۴۳مبين) ص (کتاب  ۱آ . ق . ا . ج   ۵۸
  .۲۵۶ص  ۲م . ج   ۵۹
  .۳۹۲ص  ۴مائده آسمانى ج   ۶۰
  .۶۵ص  ۴م . ج   ۶۱
  .۳۹۲ص  ۴مائده آسمانى ج   ۶۲
      .۲۶۳ص  ۲م . ج   ۶۳
          .۶مجموعه الواح مبارکه اشراقات ص   ۶۴
  مجموعه الواح جمال اقدس ابهى که بعد از کتاب اقدس نازل شده.  ۶۵

  .۹۸ص  
  .۱۳۴اشراقات ص مجموعه الواح مبارکه   ۶۶
  .۲۸۶ص  ۲ج   ۶۷
  .۲۶۳مجموعه الواح مبارکه اشراقات ص   ۶۸
  .۳۳۸(کتاب مبين) ص  ۱آ . ق . ا . ج   ۶۹
  .۶و  ۵صص  ۱م . ج   ۷۰
  .۳۴  - ۳۵کتاب مستطاب ايقان صص   ۷۱
  .۱۴۵ص   ۳م . ج   ۷۲
  .۵۸مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر ص   ۷۳
  .۷۹ص  ۱م . ج   ۷۴



  .۹ص  ۱۰۵ توقيع منيع مبارك سنه  ۷۵
  ( تفسير سورة الكوثر، ۵۳مجموعه يکصد جلدى شماره    ۷۶

   ) .  ١٩٥  -۱۹۶ص   حضرت اعلىٰ 
 

    



  ١٦٢ص 

  مهشت نافه
  
  

  بشارات وعد . خبر هاى خوش
  . خشيةاهلل خوف وعيدانذار . 

 

   



  ١٦٣ص 
  مهشت نافه

  . خشيةاهلل خوف وعيدانذار .  .بشارات وعد . خبر هاى خوش 
فر و ظحضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در مکاتيب مبارکه به تفصيل و نيز باختصار  مقدمه

و در  که در الوح نزولى بکثرت نازل شده تبيين راغلبۀ امراهلل و استقرار سلطنت اٰلهى 
اى مستظلّين در ظّل خباء عهد و ميثاق را به فوز  رضاى الهى تبشير  موارد عديده
اى با الواحى مهيمن ا عباراتى  ساده ، و در موارد عديدهخوف وعيد را ب فرموده و نيز 

بياناتى قاطع، غافلين از نداى جان افزا و حيات بخش امراهلل و نيز شکنندگان عهد  و 
و ميثاق را با کلماتى مشفقانه و متنبّهانه کلّهم اجمعين از ناکثين عهد اهلل و  اهل عالم 

  فرموده اند.  ات اٰلهيّه انذار و  ِاخبار را به خسران ابدى و  محروميّت از  عناي

خوف وعيد   به بشارات وعد و در تبيين ارتباط مستقيم دردر طبقه بندى الواح مبارکه 
  که درالواح نزولى زيارت ميشود تاکيد و  تصريح شده است.

"و نادت يا طوبى من هذا النّداء يا بشرى  بشارت به عطاياى الهى به ظهور اعظم 
عطاء يا سرورًا من کشف الغطاء  يا طربًا من هذا الفيض االوفى فاشتّدت لها من هذا ال

  ".١القوى و قّرت اعينها بمشاهدة شمس الّضحى و مالحظة آيات رّب الُکبرىٰ 

ف القناع کشن"سي امر بهائى ۀنصرت و ظفر امراهلل و عالمگير شدن صيت و آواز ۀوعد
و  .و يعلو معالم الدين .ع فى االٓفاق البالد و يسطع هذا الشعا . باذن اهلل عن وجه االمر

و  ينشق  .و يتزلزل بنيان الشبهات  .تخفق رايات ربکم المجيد . على الصرح المشيد
و يشرق بانوار االٓيات ملکوت االرض و   .و ينفلق صبح البينات .حجبات الظلمات 

و أحکام  .و  وجوه االعداء ممسوخة . اذا ترون اعالم االحزاب منکوسة  .السموات
  ".۲و المکذبون فى خسران مبين .و المؤمنون فى فرح عظيم .رؤساء السوء منسوخة

 قتي"اشراق شمس حق استقرار وحدت عالم انسانى و وحدت ملل و قبائل ۀوعد
چنان شديد است که عنقريب در هفت اقليم آهنگ  سبوح قدوس رب المال ئکة و 

در قطب جهان بلند شود. پاريس و  وحدت عالم انسانى ۀالروح بلند گردد. و خيم



ش در جوش و خرو كو امري كانگليس دست در آغوش قفقاز و تفليس نمايند و افري
شريک گردند و ترک و تاجيک همدم و همراز شوند. و انشاءاهلل ُغّرش توپ  سهيم و

  ".۳و صداى تفنگ از جهان فرنگ بر افتد
االبهى است و خروش "امروز آهنگ شرق و غرب يا بهاء: ۴آهنگ شرق و غرب

  ".نهنگ عشق يا على االعلىٰ 
:"اى دوستان الهى و ياران معنوي صالى ۵ صالى الهى . بانگ بانگ  ميثاق است

بر خاموشان وادي اغماء ميرسد که أي خفتگان  الهيست که از ملکوت غيب أبهىٰ 
بيدار گرديد. و أى مخموران هشيار شويد أي مردگان زنده شويد. و أي پژمردگان تر و 

د تا ... گوش بگشائيبانگ بانگ ميثاقستتازه گرديد و أي صامتان نعره زنيد. 
  بانگ سروش بشنويد و چشم باز کنيد تا مشاهدۀ أنوار نمائيد".

"و ترى العلم المعقود. بيد قدرة دوران نقض و شدت تمام ميشود  .   بانگ ميثاق
 كالودود.و يتشتت الغيوم . و ينکشف السحاب المرکوم. عن نيّر ميثاق ربّ  كرب

القيوم. بشعاع ساطع يحترق حجاب الضباب و يتشتت شمل طيور الظالم. فالثابتون 
  ".يومئذ لفي حظ عظيم. و المتزلزلون لفي عذاب أليم

 ١٦٤ ص

    خبرهاى خوش و نيکو
ع قد ارتف نشرق االٓفاق . من أنوار نير االشراق. طوبى للفائزياقد : " ۶نمونه اول 

النداء. من الشجرة المبارکة في طور سيناء. طوبى للسامعين. قد تعطرت االرجاء. من 
البقعة البيضاء . طوبى للمستنشقين. قد تجلى نور التوحيد. في هيکل  نفحات في

التفريد. طوبى للمستشرقين. قد کشف الغطاء عن وجه البهاء طوبى للمنجذبين. قد 
دارت کأس العطاء الطافحة بصهباء الواء. طوبى للشاربين.قد تجلل ملکوت االبهى 

ء االعلى. طوبى للفائزين. قد فاض سحاب الکرم بالفيض االعظم ان و هلل المال
ر وجه المحبوب. ان هذا لنور مبين. قد هذا لفيض عظيم. قد تنّورت القلوب من أنوا
  ".»ع ع » «و ان هذا لفوز عظيم«تردى عبدالبهاء برداء العبودية الحباء البهاء 



تاهلل الحق ان حوريات القدس في غرفات الفردوس أخرجن رؤوسهن :  ۷نمونه دوم 
 ومن الحجرات. و صدحن کالطيور بمزامير آل داود. و  قلن أبشروا أيها الروحانيون. 

استبشروا أيها الربانيون افرحوا أيها النورانيون . سروا أيها الثابتون الراسخون بنصرة ربکم 
د داخلون. و من نغمات لالرحمن... و يشکرون ربهم بما آتاهم و هم في جنة الخ

  ".ورقاء االحدية يستبشرون . و بنعمة ربهم يتلذذون
 سحاب«ه آيۀ شريفۀ قرآن در خبر خوش ظهورين اعظمين و اشاره ب نمونه سّوم ،

و  .و ظهور مجيد  حمدًا لمن أشرق و الح من أفق التوحيد بسطوع شديد: " ۸» مرکوم
ور و زلت به الشبهات في الک  الحجبات تجلى انکشف به الظلمات و انشقت به

ال الکم و استقر على العرش الجالل بنور الجمال و بهاء .الحميد   الجديد و الدور
ى هيئت مرة بتجلى عل .في اليوم السعيد ملکوت االرض و السموات بهاء استضاء به

 .عذار ال خالعة  .الفجر المعة الشرق فائضة النور واضحة الظهور   الشمس الساطعة
لسراج على هيکل او مرة تراه  .الهموم  مبددة الظالم .کاشفة الغيوم  .هاتکة االستار 

ربي بل و ال غ دّري الشرقيکوکب کأنهاالٔعلى االفق زجاجفي و يضيء يوقد .الوهاج 
من شعلة ناره ذات الوقود في اليوم  کل الجهات جهاته يکاد يحترق ستر الجالل

  ".المشهود
: "و ويل لمن حشر يوم القيامة أعمى. و غفل عن ذکر ربه االعلى. و  ۹ خوف وعيد

  في هذا الفردوس االعلٰى". فى آذانه و قر عن استماع النداء المرتفع
) انذار در لغت بمعنى ترسانيدن و اطالع دادن به خوف و بيم از چيزى ۱( تحقيق

) وعد در لغت به ۲است. منذر به معنى بيم کننده ؛ آگاه سازنده و آنکه ميترساند. (
  معنى نويد و خبر نيکو است.

در الواح عديده  ىٰ مآخذ بشارات وعد و خوف وعيد در الواح نزولى جمال اقدس ابه
اى  ظفر و نصرت امراهلل و خلق مؤمنين جديد در مستقبل ايّام که َعَلِم امراهلل را  عليرغم 
معرضين و منکرين  مرتفع خواهند نمود و  نيز الواح نازله در خسران و  سرنگونى اعالم 
 ىٰ ناعقين و  معرضين و اعداى امر نازل شده است. معرضين جمعى از ناکثين عهد اعل



و پيروان يحيى ازل، و نيز علماء سوء در عصر  رسولى و  حکومتيان که اکثر آنان 
  دستهايشان آلوده به سفك دماء اطهر شهداى امر است. 

: "دار التعليم بايد در ابتدا ۱۰قوله االعلىٰ  کلمات فردوسيّه کلمةاهلل در ورِق هشتم
اهى در کتب اٰلهى ايشان را از مناوالد را بشرايط دين تربيت دهد تا وعد و وعيد مذکور 

  منع نمايد و بطراز اوامر مزيّن دارد".
  ١٦٥ص 

    نمونه هائى از بيانات نزولى دربشارات وعد و خبرهاى نيکو
: بيان مبارك در سوره هيکل در  انتشار امراهلل و کلمةاهلل . در سوره هيکل  ۱۱نمونه اول 

ر ٰهؤالِٓء فى االرض و يرفع بهم ذکره و ينشنازل قوله تعالٰى و شأنه :"فسوف يظهره اهلل 
  آثاره و يثبت کلماته".

   نمونه هائى از الواح نزولى در آيات انذار و خوف وعيد
: در سورۀ هيکل انذار عام به اهل عالم نازل گرديده است . قوله تعالٰى  ۱۲نمونه اول 

و القّوة و  : "ايّاکم ان تتوقفوا فى هذا الجمال بعد الّذى ظهر بسلطان القدرة
االستجالل انّه لهو الحق و ما سوٰيه معدوٌم عند احد من عباده و مفقوٌد لدى ظهور 

  انواره".
: در لوحى انذار خاص به علماء و رؤساى اديان گرديده است. قوله  ۱۳نمونه دوم 

ْوِر ... ُطْوبٰى ِلَقْوٍم تَ االعلى : "ُقْل ٰيا َمْعَشَر  ٱلُْعَلمآِء َتٱهللِ َقْد اتٰى ٱْلَوْعُد َو  ُمَکلُِّم ٱ ُبوا لطَقر
  َو آَمُنوا َو َويٌْل ِلُکلِّ غاِفٍل َمْحُجْوٍب".

و نيز انذارات به رؤساى ارض در الواح ملوك و سالطين و علماى اديان  نمونه سوم ،
  از  حّد احصاء و شمارش خارج است به آن درر ثمينه مراجعه فرمائيد.

در بيانات جمال مبارك در ورق هشتم   در قرآن کريم›› و عيد‹‹و  ›› وعد‹‹مأخذ 
تا وعد و وعيد مذکور در کتب اٰلهى اند به " زيارت شد که قلم اعلى اشاره فرموده

" از اين نظر الزم بنظر ميرسد  که مأخذ بيان مبارك در ايشان را از مناهى منع نمايد
  کتب اٰلهى شناخته شود. 



: ُقْل  قوله تعالىٰ  ۳٨/ ۶۵آيه  ص)  سوره ۱(  نه. براى نموآيات قرآن در خوف وعيد
اُر  . ( ٰمآ َاَنا ُمنِْذٌر َو ٰما ِمْن ِاٰلٍه ِاّالٰ اهللُ ْالٰواِحُد ْالَقهقوله  ۱۴/۹۲-۱۳) سوره ليل ۲ِان

ِخَرَة َوْاالُولٰى (۱۳: ( تعالىٰ    ) َفَانُْذْرُتُکْم ٰنارًا َتَلّظٰى.۱۴) َو ِان َلٰنا َلْالٰ
سوره بنى  )٢( .٥٠/ ۱۹سوره ق آيه  )١( براى نمونه .ن در بشارت وعدقرآ آيات

. ٣/ ۱۹۷آيه سوره آل عمران  )٤( .٢٥/ ۱۶سوره فرقان آيه ) ٣(. ٥/١٧اسرائيل آيه 
  .۱۱۹/۵سوره مائده آيه 
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  ۱۶۷ص 
  نافه دهم

  . برهان . احتجاج . استدالل . اقسام نفس و ارواح حكمت. علوم عقلى 

حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در مکاتيب مبارکه اقسام و انواع روشهاى استدالل  مقدمه
را در متون مکاتيب بيان فرموده اند. تعداد اين قبيل از استدالالت و علوم عقلى از 

بهى شمس امر اقدس ا حد احصا خارج است. در مکتوبى بيان ميفرمايند که با ظهور
مراتب کمال انسان رسيده است و هر نفسى به مرتبۀ از رشد و استعداد در امور روحانى 
و علوم  رسيده است که ميتواند مسائل فلسفى و نظائر آنرا کامًال درك نمايد. قوله 

حال يد غيبى الهى ابواب مکاشفه باز نمود و حقيقت از پس پردۀ راز : " ١ االحلٰى 
ود و جلوه نمود حتى در ماديات بقسميکه هر نفسى در مسائل فلسفۀ الهى رخ بگش

ارتباط  ". تبيينات و توضيحات مبارکه که،غور نمايد بهتر از ارسطو پى بحقيقت برد
" فعليك بتحرير االفکار عن القيود التى  :۲ مستقيم با لوح حکمت دارد. قوله االحلىٰ 
ة فى سالف الزمان من دون حجة و برهان تسلسلت على اعناق اهل الحکمة و الفلسف

بل کانت اضغاث االحالم ما انزل اهلل بها من سلطان کرياضات بطلميوس الحکيم . 
المبينة على الظنون و االوهام و کانت بزعمهم مبينة االسباب مشروحة العلل قطعية 

ور الّشمس هاالفادة الى ان اظهر اهلل الحقيقة و کشف االستار عن واقعة االسرار و ظهر ظ
فى رابعة النهار ان تلك االفکار اضغاث احالم و ظنون و اوهام بل کل ما صدر من 

  القلم االعلى هو حقيقة الواقع کما انزله اهلل فى الفرقان بصريح البيان". 
گردد که نظر باينکه  سؤاالت سائل در دسترس نيست ، از متن لوح اينطور استفاد مى

ات افکار  موهومه و اعتقاداتى است که از قرون ماضيه بيانات مبارکه در رفع شبه
مبانى فکرى عاّمه را تشکيل ميداده و اساس هرگونه استدالل و استنتاج امور  و مسائل 
بوده است. اين نوع اعتقادات و عقايد حکماى سلف را به قيودى که بر گردنهايشان 

غاث اضبهاى پريشانى (اند و مثال آن خوا(اعناق) آويخته بوده است بيان فرموده
ام) است که فاقد حّجت و براهين علمى رجوع کنيد به نافۀ دوم و نافۀ سى -احالم



ناى اند که  اساس فلسقه و هندسۀ او بر مباست، و نيز ذکر بطليميوس حکيم را فرموده
"کشف " است و آنچه که از قلم اعلى در لوح حکمت نازل شده را ظنون و اوهام"

ى " اعالم فرموده و برا عة االسرار و ظهر ظهور الّشمس فى رابعة النهاراالستار عن واق
اند. تحکيم احتجاح استدالل نقلى به آيات قرآنيّه که مورد قبول سائل است فرموده

  در سورۀ انبياء است. ۵/٢١و آن اشاره به آيۀ 
 نگارنده در تحقيقات مختصرى که بعد از نقل بيانات  روش تحقيق و مبانى تحقيق

مبارکۀ تبيينى به آن پرداخته است، مبانى اعتقاداتش در همۀ حال بر اين است که 
مهرب  ال يغنيکم اليوم  شئ و ليس الحد«بنا به آيۀ مبارکه در کتاب مستطاب اقدس 

ى لّى قد توّجه الاّال اهلل العليم الحکيم . من عرفنى قد عرف المقصود من توّجه ا
المعبود کذلك فّصل فى الکتاب و قضى االمر من لدى اهلل رّب العالمين . من يقرء 
ٰاية من ٰاياتى لخير له من ان يقرء کتب االْولين و اٰالخرين . ٰهذا بيان الرّحٰمن ان انتم 

قام ممن الّسامعين . قل ٰهذا حّق العلم لو انتم من العارفين . ثّم انظروا ما نزّل فى 
انحصارًا براى  )۱۳۸(بند  »ٰاخر لعّل تدعون ما عندکم مقبلين الى اهلل رّب العالمين

تحقيق در افکار و آراء گذشته گان است و به هيچك از آن ها بعد از آيات و الواح 
نه نيازى است و  نه براى ستايدگان اسم اعظم و  نازله در معارف امر اعزّ اسنىٰ 

عهد و ميثاق سندّيت دارد تا سبب اختالف آراء و علّت الوثقٰى متمّسکين بعروة
تشکيك در افکار و تشتت در آراء و عقايد احْباى الهى شود. بلکه نمونه ها و نقل 
مطالب علماى اقدمين، صرفًا براى آنست که با نظريات و عقائد گذشتگان آشنائى 

و  شارع  يّتحاصل شود و بس . بايد دست شکرانه به بارگاه بى انباز حضرت احد
اعظم امر اقدس ابهٰى بلند نمائيم که با تاسيس قوۀ ميثاق و  مرکز تبيين از تبعيت و 

  مراجعه به منبع و 
  ١٦٨ص 

مأخذى آزاديم و حريّت ما بهائيان در اطاعت بى چون و چراى آثار تبيينى است که 
  بدون آن راهرويم بدون چراغ راه در شب تاريك.



  فصل اول
  حکمت اديان الهى است منشأ علوم عقلى و

لٰى " در قسمتى از اين مکتوب مبارك بيان ميفرمايند قوله االحينابيع الحکمة قد نبعت"
 .و ان نسائم رياض االحدية قد هبت  .: "تاهلل الحق ان االشعة الساطعة قد سطعت ۳

و ينابيع الحکمة قد نبعت". از مضمون بيان مبارك  .و ان بحور الحيوان قد ماجت 
ر استنتاج ميشود که با سطوع انوار ساطعه از امر جديد چشمه هاى حکمت اينطو

  بتحقيق از چشمه و چاه بيرون آمد.
: "فالسفه يونان اکثرى  ۴قوله االحلىٰ  منشأ حکمت اٰلهى اديان انبياء اٰلهى است

مانند سقراط و فيثاغورث بارض مقدس شتافتند . و از اسرائيل تحصيل علوم و فنون 
ببالد يونان شتافتند. يونانيانرا دانا کردند واز خواب غفلت بيدارنمودند.  نمودند . و

  اين بود که فالسفه يونان در علوم و فنون آن صيت و شهرت يافتند.
  مأخذ بيان مبارك در الواح نزولى 

در الواح جمال قدم جّل جالله اين مسئله که منشاء حکمت الهى در اديان الهى 
: " و لو ُيرى اليوَم لحکماء  ۵وح حکمت نازل قوله االعلى است زيارت ميشود. در ل

العصر يٌد طولى فى الحکمة و الصنائع و لکن لو ينظر أحد بعين البصيرة َلَيْعَلُم انّهم 
أخذوا أکثَرها من حکماء القبل و هم الّذين أّسسوا أساس الحکمة و  مهّدوا بنياَنها و 

و القدماء أخذوا العلوَم من االٔنبياء الٔنّهم  .م شيّدوا أرکانها کذلك ينبّئك ربّك القدي
فى زمن سليمان  کانوا مطالَع الحکمة االلٓهيّة و مظاهَر االٔسرار الّربانيّة ... و فيثاغورث

ابن داود و أخذوا الحکمة من معدن النبوة ""اّن اَس الحکمة و أصَلها من االٔنبياء و 
  باختالف االٔنظار و العقول".اختلفت معانيها و أسراُرها بين القوم 

) در کتاب ۱: (تحقيق .  مأخذ بيان مبارك در لوح حکماء در کتب کالم و تاريخ
محاضرات فاضل جليل القدر اشراق خاورى نقل قسمتهائى از  تاريخ ابوالفدا را نموده 

)  در ملل و نحل شهرستانى در ضمن تاريخ احوال حکماى سبعه که به ۲؛ ( ۶اند 
کمة معروفند در باره فيثاغورث مينويسد که موافق بيان قلم اعلى در لوح اساطين الح



: "ابن ِمنَْسارخس من أهل ساميا. و کان فى زمان سليمان النبى ابن  ۷حکمت است 
داود عليهما السالم ، قد أخذ الحکمة من معدن النبوة ... قوله فى إالليات: ٕان 

ى العدد، و ال يدرك من جهة العقل و ال البارى تعالى واحد ال کاالٓحاد، و ال يدخل ف
: "و از آنجمله: ٨ من جهة النفس..." و تر جمۀ آن در  توضيح الملل اينست

ليه ع –است و در زمان سليمان نبى  فيثاغورس بن منسارخس از اهالى ساميا بوده
نشو و نما يافته ، و از انواع هدايت آن پيغمبر دانشور حکمت اندوخته  –السالم 
و در  همان مأخذ ذکر شده است که انبذ قليس (انْبَا  )۳؛(است"
علوم الهى را از انبياى بنى اسرائيل آموخت و کسب فيض  )   Empedoclesَدْقليس

و کان فى زمن داود النبى عليه السالم … : "و هو من الکبار عند الجماعة ،  ٩نمود 
: "و از ١٠ لملل اينستتر جمۀ آن در  توضيح ا…" ، مضى ٕاليه و تلقى من العلم 

مل بباريك بينى در علوم و بصفاى  ع› حکماى متقدم‹از کبار › انبذقليس‹آنجمله : 
بود و استفاده از بحر علوم آن  –عليه السالم  –مخصوص بود. در زمان : داود نبى 

) کتب تاريخ نوشته شده در  غرب  نيز اشاره به اينست که ۴پيغمبر دانشور نمود" ؛ (
را يك مصلح مذهبى و فيلسوف ميدانند و نيز به مصر رفت و مدتى در آنجا  فيثاغورث

  .١١ساکن شد 
   ١٦٩ص 

  فصل دّوم
  افکار فيلسوفى و تطبيق با افکار ديانتى

: "آراء صائبة ناسوتيه که از نتائج افکار ۱۲افکار فيلسوفى و تطبيق با افکار ديانتى
ى در ميان بهيچوجه من الوجوه اختالففلسفة حقيقيه است مطابق آثار ملکوتيه است و 

نيست. زيرا حقيقت اشيا در خزائن ملکوتست چون جلوه بعالم ناسوت نمايد اعيان و 
حقايق کائنات تحقق يابد" "اگر چنانچه آراء فلسفيه مطابق آثار ملکوتيه نباشد يقين 

رآن ). "چنانکه وقتى قمطابقت کنيد با مندرجات لوح حکمتاست که خطاست". (
زل شد بعضى آيات قرآنيه مخالف آراء فلسفيه بود مثل حرکت ارض و ساير کواکب نا



ان و اعي‹‹، مأخذ مطلب اول —بتمامها و حرکت محوريه شمس که صريح قرآنست" 
در کتب فرهنگ و  اصطالحات فلسفى. در کتاب  تعريف اّول،››  حقائق کائنات

) االعيان: ( ۱۳ست به اين شرح التعريفات جرجانى براى اعيان سه تعريف نوشته شده ا
ما له قيام بذاته و معنى قيامه بذاته ان يتحيز الجوهر الّذى هو موضوعه أى محلّه الذى 
يقّومه. (االعيان الثابتة) هى حقائق الممکنات فى علم الحق تعالى و هى صور 

الزمان بحقائق االسماء االلهية فى الحضرة العلمية ال تأخر لها عن الحق اال بالذات ال 
:  ۱ ۴ّوم تعريف دفهى أزلية و أبدية و المعنى باالضافة التأخر بحسب ذات ال غير.  

اعيان بفتح جمع عين است بزرگان و برادران و همچشمان و ذاتها را گويند. و در 
فلسفه بمعناى خارج است وجود اعيان يعنى وجود در خارج و بطور کلى موجودات 
خارجى را اعم از جواهر و اعراض اعيان گويند. و گاهى کلمۀ اعيان اطالق بر 

 گويند اعيان موجودات و مراد ذوات موجوداتى که قائم بنفس خودند ميشوند چنانکه
ه ، بيان مبارك : "اگر چنانچه آراء فلسفيه مطابق آثار ملکوتي مطلب دوم —آنها ميباشد

نباشد يقين است که خطاست". استدالل مبارك بر اساس استدالل نقلى و  مدارك 
علمى و تجربى است بشرح ذيل: الف ، نقل آيات قرآن در حرکت شمس و  ارض 

سلّمات است. ب ، اثبات حرکت اجرام سماوى که متجاوز از چند قرن است که از م
که ابطال سکون زمين و کرات آسمانى ثابت شده است و بنظر نيازى به ذکر آن 

  نميرسد.
: "فالسفۀ الهيون نظير سقراط  ۱۵ ستايش حکما و فالسفۀ الهيون و فالسفۀ متفننون

ت و مستحق نهايت ستايشند زيرا خدما و افالطون وارسطو فى الحقيقه شايان احترام
فائقه بعالم انسانى نموده اند . و همچنين فالسفۀ متفننون معتدل که خدمت کرده 
اند. ما علم و حکمت را اساس ترقى عالم انسانى ميدانيم و فالسفۀ وسيع النظر را 

   ستايش مينمائيم".
  فصل سّوم

  الهيات در کتب علوم عقلى و معارف بهائى



مقصد از روح . وجود . حيات و  –ام ، وجود . حيات . روح . حرکت الهيات ع
: "لکن المقصد من الروح  ۱۶در جواب امه محترمۀ ميفرمايند قوله االحلٰى مراتب آنها 

الوجود و الحيات الن الوجود مفهوم واحد ليس بمفهوم متعدد. و ان الوجود له مراتب 
و في کل مرتبة من المراتب له تعين و تشخص و قابلية خاصة. مثال عالم الجماد و 
النبات و الحيوان و االنسان کله في حيز الوجود و ليست احدى تلك الحقائق محرومة 

کپك المفهوم و لکن الوجود له ظهور و بروز و شئون في کل رتبة من تلك المراتب عن ذل
ففي رتبة الجماد له تعين خاص يمتاز به عن سائر التعينات و التشخصات. ثم في 
عالم النبات له شئون و ظهور يختص بالعالم النباتي و تعين و تشخص خاص به. ثم 

بة ن و تشخص خاص به دون غيره. و في رتفي رتبة الحيوان له شئون و کماالت و تعي
االنسان الوجود له تجلى و اشراق و ظهور بأعظم يتصور فى عالم االفکار فبالجملة ان 
الوجود له مفهوم واحد و لکن له ظهور و بروز و شئون في جميع المراتب و المقامات. 

  متاز بعضها مو أما االرواح فهي حقائق ثابتة لها تشخص و تعين و کمال و شئون خاصة 
  ١٧٠ص 

عن البعض و تتختلف من حيث ذواتها و من حيث مفاهيمها فان الروح الجمادي ال 
يقاس بالروح النباتى. النه قوة نامية ثم الروح الحيواني أيضًا حقيقة مشخصة تمتاز 
عن غيرها بجميع شئونها و مفهومها النها قوة حساسة متحرکة بالرادة و أما الروح 

: "و  ۱۷ مراتب روح —لنفس الناطقة أي المدرکة لحقائق االشياء" االنسانى هو ا
تسألين عن الروح و  مراتبه المتعدده. و ان القوم ذهبوا انه حقيقة واحدة انما يتعدد 

ى فان له الترقيات من الحيز ادنى الى الخير االعلى  کترق باعتبار المراتب و المقامات
  الى حيز االحساس".الجماد من حيز الجمود الى حيز النمو 

  مباحث الفاظ
ماهيت . وجود . هستى. وجوب . واجب الوجوب . امکان . جوهر . اعراض ( 

بسيط .  .علت . معلول  حدّ   - کم ؛ کيف ؛ اين ؛ حرکت) . حّد . فصل . رسم
  مرکب . ماّده . صورت . اعتبارى



اصطالحات فلسفى و مباحثى از منطق صورى در بيانات تبيينى موالى حنون و 
مفاوضات بکار رفته است (و نيز رجوع فرمائيد به ايقان شريف و  الواح مبارکه و ادعيۀ 
محبوب که اين قبيل اصطالحات به کثرت نازل شده است) که آگاهى و ياد آورى 

ه مقصود از مواضيع مطروحه در  متون معانى و مفاهيم آنها باجمال ممکن است که ب
آورى آنها صرفًا براى حصول به درك طرح و ياد مکاتيب کمك و استعانت نمايد. 

نموده  . قارئين اين سطور را به اين مقصد جلب بيشترى از مقاصد تبيينى است ال غير
و تصور اين خيال نگردد که نگارنده در شرح و تفصيل آنها قصدى جز آن ندارد. زيرا 

ود طبيعتًا شدر مرور الواح تبيينى که مواضيع فلسفى و حکمت الهى در آن زيارت مى
د را دارد مانن الفاظى بکار رفته است که معانى خارج از مفاهيم ظاهرى لغوى آنها

بسيطة الحقيقة و کيفيات نفسانيّه و غيره که از اصطالحات فلسفى است و در کتب و 
ار از اين پردازد به مرورى باختصشود. اينك مىتاليفات از اين قبيل بکثرت ديده مى

  قبيل الفاظ موجوده در متون الواح مبارکه. انّا کل بفضله و عونه آملون.
و مقصود از ماهيّت در کتب منطق و فلسفه بتفصيل ذکر شده معنى  ماهيّت ،) ۱(

است و  نظر باينکه در معارف امر و  غير امرى در معنى آن تغايرى ديده نشده است،  
شود و شرح کوتاهى که بروانى و سالست در  کتاب حکمت الهى درج شده اکتفا مى

: "ديگر از  ۱۸گويد هاى طوالنى و زائد صرفنظر گرديد. در تاليف فوق مىاز بحث
مباحث علم کلى و امور عامه بحث در ماهية مشتق از ما هو است يعنى چيست 
حقيقت آن، چون سؤال شود از چيزى که حقيقت آن چيست البد بايد در جواب 
امورى که ذاتى و جوهرى است ذکر شود تا حقيقت را ارائه دهد پس جواب اين 

ه يه مشتمل باشد ماهيت آن چيز است چنانکسؤال که بيان ذات کند و بر ذاتيات اول
اند (المهية ما يقال فى جواب ما هو) مثال چون سؤال شود چيست حقيقت حکما گفته

انسان جواب آيد که حيوان ناطق است گوئيم حيوان و ناطق که جنس و فصل 
انسانست ماهيت اوست اين بود معنى ماهيت از حيث نظر منطقى اما از جهت تعمق 

ى گوئيم چون هستى مطلق در حقيقت هيچ چيز خاصى نتواند بود و بر آن نظر فلسف



اطالق چيست نشود مگر بواسطه عروض يکى از  مفاهيم کلى يا  جزئى تعيّن پيدا 
کند و تا وجود صرف و هست مطلق بيکى از تعينات خويش که نحديد کننده وجود 

ردد عين شود و محدود گمحدود است متعين نشود چيزى بر او گفته نشود و چون متنا
آن حد از وجود، وجود را چيزى مخصوص گرداند آنگاه گوئيم آن حد که وجود را 
مخصوص بچيزى گرداند و آن را از اطالق بيرون آورد که حقيقت تعينى از شئونات و 
تعينات غير متناهى وجود است (آن ماهيت باشد). پس معلومم شد ماهيت بحسب  

دود وجود و تعينات هستى محض است و همان مفاهم نظر اهل حکمت و معرفت ح
عارضه بر ذات وجود که وجود که وجود بواسطه عروض آن از هستى مطلق بيرون آيد 

  و هستى مخصوصى شود آن ماهيت است پس وجود که تحقق هر چيز باشد بدون 
  عروض ماهيات هيچ چيز خاص نتواند بود".

   ١٧١ ص 

تعريف وجود . اقسام وجود . وجود عينى . وجود ذهنى .  وجود . هستى. )۲(
  مفهوم عينى. مفهوم ذهنى 

  در مکاتيب و  در کتب فلسفه و معارف بهائى› وجود‹تقسيم بندى و تعريف 
: "والوجود الذهنى فرع  ۱۹بيان مبارك در مسئله وجود   وجود عينى . وجود ذهنى

وجود  - ۱نام برده شده است:  دوجودر بيان مبارك از دو قسم   -للوجود عينى" 
وجود عينى. در کتب فلسفه براى اين دو وجود تعاريف و شروحى نوشته   -۲ذهنى، 

شده که باختصار اينست: در کتب فلسفه و حکمت. در  کتاب ترجمه و شرح اشارات  
: مفهوم آن پيدا و بديهى  ۲۰ در بيان وجودابن سينا تعاريف جامعى است بشرح ذيل: 

  : ۲۰تعريف اول   تعريف وجود ذهنى . −آن در نهايت پنهانى است  و حقيقت
موجودات عالم خارج و عين را وجود ديگرى است در اذهان زيرا شکى نيست که 
انسان بواسطۀ حواس ظاهرى خود اشياء را احساس و ادراك نموده و بواسطۀ قواى 

وجودات خارجى در باطنى بقواى عقلى مرتسم ميشوند.آنچه را انسان از اشياء و م
مييابد و در قوت حافظه ذهن او حاضر ميشوند مطابق است با آنچه در خارج است 



مثال از آتش صورت آتش مصور ميشود و از آب صورت آب و بالجمله انسان بواسطۀ 
حواس و قواى ظاهره و باطنه باشياء خارج علم پيدا ميکند و عالوه بر امورى هم که 

ندارد علم حاصل ميکند، و صورى از آنها را ساخته و  وجود عينى خارجى محسوسى
: نام دريافتهائى است که ما از هستيهاى خارجى داريم  ۲۰تعريف دوم  −مصور ميکند 

، به عبارت ديگر، هرگاه وجود ماهيت به تصور و ادراك محتاج باشد، و بدون دريافت 
ود وج‹‹تى ماهيات قواى مدرکه، هستى براى آنها در ذهن نباشد نام اين گونه هس

است. فالسفه وجود ذهنى ماهيت را (علم حصولى) يا (علم صورى) خوانند ›› ذهنى
: نام حقيقتهائى است که در خارج از ذهن هستى دارند، به  ۲۰ وجود خارجى −

› ›وجود خارجى‹‹عبارت ديگر هرگاه وجود ماهيت به تصور محتاج نباشد نام آن 
جود عينى وجود خارجى اشياء است و در مقابل : مراد از و ۲۱ وجود عينى −است

  وجود کتبى و ذهنى. 
: "ولى اهل حقيقت وجود را در  ۲۲بيان مبارك  مراتب وجود از نظر اهل حقيقت .

تعريف  :وجود ، تعريف در معارف و اصطالحات صوفيه  −سه مرتبه بيان نموده اند" 
 يابد زيرا با ظهور سلطانوجود فقدان اوصاف بشرى عبد است تا وجود حق  : ۲۳ اول

) از ميان رفتن فرد است ۱: ( ۲۴ تعرف دّومحقيقت بشريت را بقاء و هستى نباشد؛ 
بواسطۀ پنهان شدن اوصاف بشريت و نيز بواسطۀ وجود حق زيرا چون سلطان حقيقت 

  ) وجود وجدان حق است در وجد.۲ظهور کند بشريت باقى نماند ؛ (
   کن الوجودمراتب وجود : واجب الوجوب . مم
"  : ۲۵بيان مبارك  وجوب . امکان. انسان . تعريف  وجوب . امکان در مکاتيب.

تغيّر و تبّدل و انتقال از لوازم ذاتيه امکان است . و عدم تغيّر و تبّدل از خصائص 
مثل هيکل انسان است که در طبيعت واحده »  مثل عالم امکان" : "«انسانوجوب" "
: "صناديد متصوفه که تاسيس  ۲۶بيان مبارك    وجود .مفهوم ذهنى  −مدام نه" 

وحدت وجود نموده اند مرادشان از آن وجود وجود عام مصدرى که مفهوم ذهنى 



است نبوده و نيست . زيرا اين وجود عام که مفهوم ذهنى است عرضى از اعراض 
  است که عارض بر حقائق ممکنات ميشود".

  - ۱: ١ ود در نزد حکما بر دو قسم است"موج واجب الوجود . ممکن الوجود) ۳(
و آن موجودى قائم و متکى بخود و علت تمام موجودات و غير معلول  واجب الوجود

است و کماالت آن نامحدود و نا متناهى است، و بهمين سبب واجب الوجود مرکب 
  توان تصور کرد. وجود چنين موجودى نبوده و براى کماالت آن ماهيت و حدى نمى

  ١٧٢ص 
و آن  ممکن الوجود  -۲براى هستى و بقاى ساير موجودات الزم و ضرورى است؛ 

موجودى معلول و وابسته به واجب الوجود است و  کماالت و فعليتهاى آن محدود و 
: "جودت وجود را هستى بخشيد و موجود  ۲۸ نمونه در آيات نزولى −متناهى است" 

  نمود".
  جود، در مراتب و تعريف اول —در مکاتيب مراتب وجود ، بيانات و شروح مبارکه 

: "الن للوجود مفهوم واحد ليس بمفهوم متعدد .  ۲۹ در لوحى است  قوله االحلىٰ  −
و ان الوجود  له مراتب و فى کل مرتبة من المراتب له تعين و تشخص و قابلية خاصة" 

يته. وجوده : "حقيقة الذات من حيث أحد ۳۰بيان مبارك . قوله االحلى تعريف دوم  −
عين (در مکاتيب "عن" نوشته شده) ماهيته. و ماهيته عين وجوده ... مقام االمکان 
أي الوجود المستفاد من الغير المکتسب عمن سواه. فوجوده غير ماهيته و ماهيته غير 
وجوده مع جواز االنفکاك و االنفصال و مثله في المضيئات. فانظر في الجرم القمر 

رًا المعًا. انما اکتسب و استفاد النور من الشمس و غير مالزم له. حال کونه ساطعا مني
مع وجود » و اما الشمس«و يجوز انفکاکه منه. و هذا مقام الوجود االمکاني... 

الجرم و الضياء أي الماهية والوجود باالستقالل و االمتياز بينهما االلتزام و االقتضاء 
له بوجه ال انفکاك و ال انفصال و ال أي الضياء مالزم لجسمها. و جسمها مقتضي 

انقطاع. النها شمس بوجوب الضياء... و أما حقيقة النور بذاته في ذاته فشعاعه عين 
جسمه . و جسمه عين شعاعه. ٕاي ماهية عين وجوده و وجوده عين ماهيته . ال تتصور 



. و واحدية حتالکثرة و االمتياز و ال تتوهم الغيرية و االختالف. و هذا مقام الوجود الب
  الذات. مع بساطة و وحدة االسماء و الصفات".

 – ۱: "داراى دو  معنى است:   ۳۱تعريف در کتب منطق  امکان . ممکن . )۴(
وجوب . امکان . ( −است" … امکان خاص و آن سلب ضرورت وجود و عدم 

مى : "هر مفهو  ۳۲) در کتب االهيّات اين الفاظ باينصورت تعريف شده است  امتناع
اگر بذاتش نظر کنيم يا قطع نظر از امور خارجيه و آنرا با وجود و عدم قياس کنيم، از 
سه حال بيرون نيست: يا ذات آن اقتضاى وجود ميکند که آنرا واجب الوجود گويند. 
و يا ذات آن اقتضاى عدم ميکند که آنرا ممتنع الوجود نامند. و يا نه اقتضاى وجود 

 پس واجب آنستکه وجود… که آنرا ممکن الوجود خوانند ميکند و نه اقتضاى عدم 
براى او ضرورى باشد و عدمش ممتنع. و ممتنع آنستکه عدمش ضرورى و وجودش 
ممتنع باشد. و ممکن آنستکه هيچيك از وجود و عدم براى او ضرورت ندارد و نسبتش 

عدم  ىبوجود و عدم مساوى و يکسان است. يعنى نه اقتضاى وجود دارد و نه اقتضا
، بلکه ال اقتضا است و اگر موجود شود بسبب خارجى موجود ميشود و اگر معدوم شود 

  نيز بسببى خارجى است".
 –: جمع مقوله  ۳۳  تعريف در کتب لغت . . categories) The ten مقوالت 

فه در کتب فلس -گفتارها. حکما جواهر و اعراض دهگانه را " مقوالت عشر" گويند 
: "جوهر يعنى موجود نفسى و  ۳۴تعريف کلى و مقدماتى آن در کتب فلسفه اينست  .

عرض يعنى موجود ربطى و تبعى. جوهر ماهيتى است که اگر موجود شود قائم بخويش 
است نه قائم بموضوع مانند جسم که بذات خود قائم است و عرض ماهيتى است 

رنگ و شکل و کميت جسم  که اگر موجود شود وجودش قائم بموضوع اوست مانند
ى اند يککه بجسم قائم است. برخى از حکماء اجناس عالى عالم را چهار دانسته

جوهر و آن سه ديگر سه مقوله اعراض که عبارت از کم و کيف و نسبت است و برخى 
  اند آن سه که ذکر شد و چهارم مقوله حرکت. حکماء اعراض را چهار مقوله دانسته



: نام گونه اى از مقوالت دهگانه است و آن ماهيتى  Substance    ۳۵ جوهر  )۵(
است که هر گاه در خارج يافت شود به موضوع حاجت ندارد ، چنانکه صورت 

 در اقسام جوهر در کتب  اقسام جوهر .جسميه جوهر است و به موضوع نياز ندارد. 
  ۱۷۳ص 

مجرد است يا مادى  : "جوهر يا بسيط است يا مرکب و هر يك يا ۳۴فلسفه گفته شده 
  و جوهر بدين پنج قسم تقسيم شود".

  ١٧٣ص 
معناى آشکار در لغت به : ۳۶تعريف اول  (جمع).  . اعراض   Accidentعرض) ۶(

اى از هستى ممکن است . در تعريف آن کردن و عرض نمودن و  در اصطالح گونه
توان گفت: عرض ماهيتى است که تحقق آن در خارج به موضوع نياز دارد و گونۀ مى

هستى خود  بخود آن، همان هستى آن در ديگرى و براى ديگرى است، و اين در 
 −مند است" يتى است که در تحقق به موضوع نيازعرض ماه –برابر جوهر است 

: الموجود الذى يحتاج فى وجوده الى موضع أى محل يقوم به کاللون   ۳۷ تعريف دوم
  المحتاج فى وجوده الى جسم.

: "و آن عرض هيئتى است که بذات خود قسمت پذير و اجسام  ۳۸ مقوله کم )۷(
   بواسطه آن قبول قسمت کند." مانند عدد و زمان.

: " و آن عرض هيئتى است ...  مانند رنگ گل و زيبائى و شکل  ۳۸ مقوله کيف )۸(
  گل و غيره". 

: " که هيئت حصول جسم است در مکان مانند بودن ميز در اطاق  ۳۸ مقوله اين )۹(
  و گل در باغ و زمين در هوا و کرات آسمان در فضاء  و مغز در بادام".

ام موجوده و اقس از نقطه نظر تعاريف›› حرکت‹‹بحث در لفظ   رکتمقوله ح )۱۰(
آن خارج از موضوع اين مقاله است. نظر باينکه در متون آيات الهى و الواح مبارکه 

(رجوع کنيد به صالة کبير "ٰيا َمْقُصْوَد ٱلْٰعاَلِم َو َمْحُبوَب ٱْالَُمِم َتٰرانۭى ›› حرکت‹‹لفظ 
ا ِسٰواُمْنَقِطع َك ِاَليْ  ُمْقِبالً  کًا ِبَحْبلِ  كَ ًا َعم اُت" .  ِبَحَرَکِتِه َتَحرَکِت ٱلُْمْمِکنٰ  ٱلۭذىْ  َك ُمَتَمسِّ



ت. شده اس استعمالالواح تبيينى از دو حرکت محسوس و غير محسوس در  و نيز 
اشاراتى باختصار براى فهميدن بيانات مبارکه بنظر ضرورى ميرسد. حکما و متکلمين 

ر طبيعيون بحث ها و تحقيقاتشان بسيار مفصل و اغلب با يکديگ و فالسفۀ الهيون و
 اند بعنوان مثال حکيم ابن سينادر تضاد عقيده و بيان در رّد نظرات همديگر بوده

مخالف نظريۀ حرکت جوهرى است و مّال صدرا که قرنها بعد از او ميزيسته رّد نظريات 
ه از به چند تعريف کوتاه ک حکيم نموده و قائل بحرکت جوهرى است. براى اختصار

ل کتب ارجاع مندان را به اصو عالقه گرديد کتب معتبرۀ فلسفه و کالم استخراج اکتفا
ه آن ک حرکت ماّدى اول،مبنمايد. در شرح حرکت با دو قسم حرکت آشنا ميشويم: 

ت و صرفًا از قانون و اصل جبر در علم الحرکات سمحلّش در علم مکانيك حرکات ا
ود و محلّش در کتب رياضيات است و خارج از موضوع اين مقاله شصحبت مى

، حرکت در امور غير محسوس که آن در حرکت نفس است از نقص به  دوماست. 
کمال و معکوس آن که در الواح الهى بتفصيل زيارت ميگردد و آن موضوع اين تحقيق 

 ف اّولتعري : نه چند تعريف که دانستن آن ضرورى است عبارتند ازمواست.براى ن
 د :ابن رشد گوي : ۴۰ تعريف دوم ؛حرکت بمعناى جنبش در مقابل سکون است : ۳۹

تمام اجناس حرکات منتهى ميشوند بحرکت در مکان و حرکت در مکان منتهى ميشود 
صدرا عمومًا المفالسفه قبل از  —بحرکاتى که از محرك اول استکه خود متحرك نيست

بارت از مقوالت کم، کيف، اين و وضع عقائل بوقوع حرکت در چهار مقوله بودند که 
 الدين شيرازىجوهر محال ميدانستند و لکن صدر ۀباشد و وقوع حرکت را در مقول

از اقسام حرکت   ت . اقسام حرک)  ۳( .  ۴۰قائل بوقوع حرکت در مقولۀ جوهر ميباشد
َرَکِت حَ سودمند باشد ميتوان از اين حرکات نام برد: الف،  که مطالعۀ آن ممکن است 

:  "حرکت ارادى حرکتى است که مبدأ قريب آن   ۴۰ طالح فلسفى)ص(ا  -ارادى 
   دوم ،ند ااراده و اختيار در متحرک باشد که آنرا حرکت نفسانى و شوقى نيز ناميده

  ١٧٤ص 



"حرکت عبارت از نفس خروج شىء است :    ۴۱(اصطالح فلسفى) – َحَرَکِت َجوَهريه
  نيد بهبراى تفصيل بيشتر رجوع ک - ىاز قوت بفعل بطور تدريج و آن امرى است نسب

ر فالسفۀ و نيز اکث . تاليف حکيم ابن سينا. فصل: فى الحرکة››النجات‹‹ :  ۴۲کتاب
نوان عفرسائى کرده و  اکثرًا تکرار مکررات است و بالهيون در اين مقوله بتفصيل قلم

تاليف قطب الدين شيرازى :   ۴۳درة التّاج   -۱توان به دو اثر  مراجعه نمود. نمونه مى
: نگارش   ۴۴حکمت الهى  – ۲امور عامه و فلسفۀاولى ، مقالت هفتم، در حرکت  ،

براى مزيد اطالع  -محى الّدين مهدى الهى قمشۀ . بحث در حرکت و انواع حرکت 
ارجمند جناب عبدالحميد تشراق خاورى در  رجوع کنيد به شرحى که فاضل
حرکت جوهرى که در يکى از خطابات مبارکه ‹‹اينخصوص در جواب اين سؤال: 

  درج گرديده. ۴۵۵در  کتاب محاضرات ص ››  ذکر شده چه معنى دارد
  حرکت در عالم امکان ، جوهرى . عرضى . روحى . جسمى. در مکاتيب

"ان تکون الحرکة مالزمة للوجود.  :  ۴۵بيان مبارك  .حرکت مالزم وجود است
  ".جوهريا و عرضيا. روحيا و جسميا

تغيير و تبديل از لوازم ذاتيه امکان است و عدم تغيير و تبديل از : " ۴۶بيان مبارك 
 هر درگردد و دگرگون هردم اوست در  آنچه و) که جهان " "( بدانخصائص وجوب

 . واست ان امک ذاتيۀلوازم از انتقال و تبّدل وزيرا تغيّر . يل جويدتبدو نفس تغيير 
تبّدل از خصائص وجوب . لهذا اگر عالم کون را حال بر يك منوال بود تغيّر و عدم 

لوازم ضروريه اش نيز يکسان ميگشت . چون تغيير و تبّدل مقرر و ثابت . روابط 
  قال و تحول واجب".اش را نيز انتضروريه

: به فتح حرف   ۴۷ رسم . Definition by essence حدّ   - فصل حّد . رسم . )۱۱(
اول و تشديد دال به معناى طرف و جانب حدود جمع و نوعى از سياست شرعى 

يدن رود و با لفظ يافتن کنايه از رساين معنى با لفظ زدن و خوردن بکار مىاست، و به
معناى حّد در اصطالح منطقيان نام تعريف به ذاتيات مجهول و  –به کمال است 

. بنا بر اين است›› رسم‹‹پيدا يد به عرضيات تصور ناپيداست، چنانکه تحدتصور نا



 Specificفصل –فصل موجب حّديّت و عرض خاص سبب رسميّت تعريف است. " 
difference; differentia   ۴۸ : معناى جدائى ميان دو چيز و  جاى در لغت به

 هپيوستگى ميان دو استخوان هر بند اندام است و در منطق نام کلّى ذاتى است ک
اى از معناى ماهيّت است، و تمام مشترك نيست، و اين بر دو گونه است. بيانگر پاره

هيچ وجه مشترك نيست و  به ماهيت نوع معينى اختصاص يکى آنکه معناى آن به
است. ديگر آنکه معناى آن، جزء ماهيّت ›› فصل قريب‹‹دارد: نام اينگونه فصل 

يگر آنکه معناى آن، جزء ماهيت افراد و افراد و بعض مشترك ميان چند نوع است. د
  ند.خوان›› فصل بعيد‹‹بعض مشترك ميان چند نوع است، اين چنين معنائى را 

"هل رأيت   : ۴۹(بيان مبارك)   شؤن و عوالم روحانيه منزه از حدود و حصر است
لشأن من شؤن ربك حدًا يقف عنده بالتحديد. ال و حضرة عزه. بل أحاطت شؤنه کل 

. و تنزهت و تقدست عن حد االحصاء في عالم االنشاء. هذه شؤن رحمانية. االشياء
و کذلك فاستدل بها في العوالم الجسمانية. الن الجسمانيات  —في العوالم الروحانية 

  آيات و  انطباعات للروحانيات.".
: علت چيزى است که وجود  the caused; effect ۵۰  معلول . Cause علّت )۱۲(

  توقف داشته باشد و محتاج را معلول و محتاج اليه را علت گويند.شيئى بر آن 
: در لغت به معناى گسترده و خالص ... و در علوم عقلى  Simple ۵۱ بسيط )۱۳(

آنچه بى جزء باشد نه جزء عقلى و نه  – ۱داراى معانى گوناگون باين شرح است: 
  سام گوناگون پديد جزء ذهنى، جسمى که يك گونه و داراى يك طبع است، و از اج

  ١٧٥ص 
آنچه هستى آن با ماهيت آن  – ۳نيامده است (نقل از دانشنامه عالئى ابن سينا) ، 

آنچه جسم و جسمانى  – ۴يکى است چون هستى واجب تعالى (خداى متعال) ، 
  نيست چون عقول و نفوس".

: آنچه را  ۵۲) ( اصطالح فلسفى) ۱(  (Compound, Composite)   مرکب )۱۴(
) نظر باينکه ۲از دو يا چند جزءتأليف شده باشد مرکب گويند و ضد بسيط است. (



در مفاضات حضرت عبدالبهاء و نيز در مکاتيب مبارکه در استدالل » مرکب«لفظ 
به بسيط الحقيقة بودن خداى متعال بکثرت استعمال شده است، در ميان کتب 

ته بزبانى روان و  ثليث نوش» ف المرادکش«موجوده، توضيحانى که در  کتاب شرح 
گردد شده و  داللت بر آن دارد که اکثر متألهين با اين نظرات موافقند باختصار درج مى

: سوم از صفات سلبيه خداوند اينست که: واجب الوجود بودن مقتضى است که  ۵۳
ب آمرکب عبارتست از آنچيزهائيکه اجزاء هستند فى المثل … خداوند مرکب نباشد 

در خارج مرکب است از اکسيژن و هيدرژن و يا جسم در خارج مرکب است از ماده و 
ذهنى و عقلى. مرکب  – ۲خارجى  – ۱… ؛ مرکب چند نوع است …ضورت و 

خارجى آنست که اجزاء آن در خارج با يکديگر مرکبند همانند دو مثال مذکور در 
جودند ولى در خارج تعريف مرکب. مرکب عقلى آنست که اجزاء آن در عقل مو

متحدند مثل انسان نسبت به حيوان و ناطق و خالصه هر ماهيتى به محيط ذهن ما 
اوند چرا خد  -کند به يك جنس و يك فصل شود ذهن او را تجزيه و تحليل مىوارد مى

نيازمند عامل  -۱مرکب نيست؟ براى اينکه هر مرکبى داراى دو نوع احتياج است: 
ست و پيداست که ُمَرکِّب [بکسر ] غير از خود ُمَرکب [بفتح] مرّکب  [اسم فاعل] ا

 آيد کهاست پس اگر خداوند مرکب از اجزاء باشد چه خارجيّه و چه ذهنيّه الزم مى
ا نفى  پس وجوب وجود ترکيبى ر… محتاج بغير باشد و احتياج مستلزم امکان است 

 ترکيب شود و ال شك در اينکه هر مرکبّى نيازمند اجزائى است که از آنها  -۲کند مى
) براى تفصيل بيشتر رجوع ۳وجود مرکب فرع بر وجود اجزاء و متأخر از آنها است.(

  کنيد به کتب معتبرۀ فلسفى و  شرح منظومۀ حکيم سبزوارى و غيره.
جوهريست جسمانى  − Matter  ۵۴  ماده − ۱   ماّده . صورت . هيوال . َهيُْولَى) ۱۵(

آن بصورت و محل توارد صور متعاقبه ميباشد. بر اجزاء وجودى و که تحقق و فعليت 
کلمۀ  − Form  ۵۵  صورت  − ۲ترکيب کننده و بوجود آورنده هر چيزى ماده گويند؛ 

صورت بر امورى چند اطالق شده است : ماهيت نوعيه ؛ هر نوع ماهيتى ؛ آنچه 
اند چنانکه تهيه گففعليت اشياء بآنست ؛ بر ماهيت باعتبار حضور علمى صورت علم



اين اضطالح يعنى صورت علميه گاه اطالق بر موجودات ذهنى نيز ميشود يعنى 
صورت اشياء که در ذهن حاصل ميشوند و وجود ذهنى بخود ميگيرند صور علميه و 
صور عقليه گويند در مقابل صورت حسيه که شکل و رنگ اشياء خارجى است که 

ليه هم گويند ؛ و جسميت اجسام و آنچه بواسطۀ حواس ديده ميضود که صور شک
جوهريت جسم بآن بوده و بالخره جوهريت قابل ابعاد که محل يعنى هيوال بدون او 

 −۳تقرر و وجودى ندارد و مشترک در تمام اجسام است صورت جسميه گويند؛ 
مادۀ اوليه عالم که همواره متصور بصور و منقلب باحوال و  −  Matter    ۵۶هيولى

 شيخ الرئيس [ابوعلى سينا] گويد : −و هيآت مختلف است هيولى گويند اشکال 
اجزاء و مبادى جسم بر دو قسم اند يکى آنچه بمنزلۀ چوب براى تخت است و ديگر 
آنچه مقام صورت تخت را دارد ، آنچه منزله و مقام چوب براى تخت است هيولى 

است صورت نامند و و موضوع ناميده ميشود و آنچه بمنزله و مقام صورت تخت 
  هيولى هيچگاه عارى از صورت نيست و بواسطۀ صورت موجود بالفعل ميشود.

نظر باينکه ادراك از اصطالحات منطق و  - Perception; cognition   اْدراك )۱۶(
  فلسفه است و  در الواح تبيينى و مفاوضات حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه بکثرت 

  ١٧٦ص 
استعمال شده است و بديهى است که اين لفظ مورد اهميّت بسيار در مکالمات 

رسى مسائلى که از  مباحث مجردات است، الزم بنظر رسد که مقصود روزانه و نيز بر
راج ها و نيز  کتب کالسيك فلسفه و منطق استخو معانى آنرا از کتب معتبرۀ لغتنامه

:  در رسيدن به .  ۵۷) لغتنامه دهخدا ۱د. (نمود و  در اين فصل باختصار  بيان گرد
) ۲لحق. در رسيدن کسى را . لحاق .  الحاق . ِلقا . وصول . بالغ شدن کودك ؛ (

: احاطة الشئ بکماله. هو حصول الصورة عند النفس  ۵۸انى جالتعريفات جر
الناطقة. تمثيل حقيقة الشئ وحده من غير حکم عليه بنفى أو اثبات و يسمى تصّورا 

: ادراك  ۵۹(اصطالح فلسفى)  ادراك)  ۳مع الحکم باحدهما يسمى تصديقا ؛ ( و
مصدر باب افعال و بمعنى دريافتن است و در مباحث المشرقيه است که ادراك در 



لغت بمعنى لقاء و وصول است و مناسب با معنى منظور در حکمت است زيرا در  
توضيح  -باع صورت ُمْدَرك در ُمْدِرْك ادراك ُمْدِرْك بماهيت ِمْدَرْك ميرسد بواسطۀ انط

آنکه انسان داراى قوى و حواسى است که بوسيلۀ آنها از موجودات و اسياء محيط 
ه يابد مشاهده و آنچبخود آگاه ميشود. آنچه را انسان بوسيلۀ حواس ظاهره خود در مى

چهار  اكيابد وجدان مينامند. ابن رشد گويد انواع ادررا بواسطۀ حواس باطنى در مى
است احساس ، تخيل ، توهم ، و تعقل. قسم اول عبارت از ادراك بيکى از حواس 
پنجگانه است. ادراك باصطالح صوفيان بر دو وجه است يکى ادراك بسيط که ادراك 

و ديگر ادراك مرکب و آن عبارت از وجود … وجود حق است با ذهول از اين ادراك 
درك حق تعالى است و اين ادراك محل فکر و حق است با شعور بآن ادراك و بآنکه م

خطا و صواب است و حکم ايمان و کفر راجع بدان ميباشد و فضيلت اهل معرفت 
: به معناى دريافتن و يك نوع   Perception, Cognition ۶۰) ادراك ۴بآن است ؛ (

 تجريد و انتزاع است و با کلمۀ (علم) هم معنى و مرادف است. دانستن و دريافتن در
نزد فالسفه به دو معنى آمده است: يکى علم و ادراك حضورى يا اشراقى ، و ديگر 
علم حصولى يا صورى . علم حضورى ، حضور عين معلوم پيش عالم است ، علم 
يا ادراك حضورى مانند دانش ما به خويشتن و علم مجردات  به ذات خود بر خالف 

، در علم منطق از ادراك به اين آيند علم حصولى اشياء به وسيلۀ صور به ذهن مى
شود علم حصولى يا علم صورى آن است که اشياء به واسطۀ آمدن معنى گفتگو نمى

آنها به ذهن ادراك شوند ، بدون آنکه قواى مدرکۀ ما به خود اشياءو معلومات خارجى 
بيواسطه دسترسى داشته باشند. به عبارت ديگر ، ماهيات ممکنات يعنى حدود 

مکانى داراى دو گونه وجود است: يکى وجود خارجى  و ديگر وجود هاى اهستى
علم «يا »  حصولى«يا علم » ادراك«ذهنى و تبعى. حکما وجود ذهنى ماهيات را 

خوانند. فالسفه در بارۀ  ماهيت ادراك و علم حصولى داراى عقائد » صورى
ا ه و آن رگوناگونند. جمعى ماهيت ادراك را يك يك معناى پيدا و بديهى انگاشت

ا و تصور پيددانند ؛ ولى اکثر حکما بر آنند که معناى ادراك نانياز از تعريف مىبى



مند است اين جماعت در تعيين جنس عالى ماهيت نظرى و به تحديد و تعريف نياز
اند. در اين مسأله چهار عقيدۀ مهم است و هر يك علم و ادراك ، اختالف کرده

اند ثر فالسفه علم حصولى را از مقولۀ کيف نفسانى دانستهاک  - ۱طرفدارانى دارد.: 
آيد ، از اند: علم حصولى  صورتى است که از اشياء به ذهن مىو در تعريف آن گفته

آن سوى که صور اشياء عارض بر ذهن و قواى مدرکه است ، به اين سبب علم از 
 اند وانفعال دانستهبعضى از حکما علم را از مقوله   - ۲مقولۀ کيف انسانى است.  

اند: علم و ادراك  عبارت از انفعال و دگرگون شدن ذهن از صور در تعريف آن گفته
  اشياى خارجى است.

 Mentally - posited    : (1)  . االعتبارى Subjective consideration   اعتبار
:  هر چيز متصف بوجود، بر سه نوع است: وجود حقيقى ،  ۶۱اعتبارى . انتزائى 

وجود حقيقى، عبارت است از هر وجود اصيل  -۱وجود اعتبارى ، و جود انتزائى: 
وجود اعتبارى عبارت است از هر چه داراى  -۲خارجى مانند جواهر و  اعراض ؛  

  ار آن دست اعتب وجود اصيل در عالم اعتبار باشد به گونه که هر گاه اعتبار کننده از
  ١٧٧ص 

وجود انتزائى عبارت از آنچه وجود آن  – ۳بردارد ، ديگر براى آن وجودى نباشد ؛ 
)  شرح غرر الفرائد يا شرح منظومۀ حکمت ۲به وجود منشأ انتزاع آن بستگى دارد.  (

  : ال شرف و ال خير فى مفهومه.   ۶۲

  ١٧٧ ص

  فصل چهارم
  ثابت ولى  ادراك ذات بارى محال استاثبات وجود ذات بارى بدالئل عقليه 

اثبات وجود حضرت بارى که از مجردات است غامض ترين مسئله در الهيات و  خدا 
شناسى است. فالسفه الهيون و  متکلمين اديان هر يك براى اثبات وجود خدا 
روشهائى را انتخاب نموده و  بر آن اساس به استدالل در وجوب وجود ذات اقدس 

ى خارج از حيطۀ ادراک و عقل انسان است) پرداخته اند. نظر باينکه الهى (که بکلّ 



خدا شناسى و اثبات وجود خدا از مسائل کالمى و استداللى در معارف امر بهائى در 
الواح تبيينى است و  اينکه حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه به بسيارى از روشهاى اثبات 

رموده و اصطالحات و الفاظ آنان را حضرت بارى به کتب و مآخذ غير بهائى اشاره ف
در الواح مقدسه بکار برده اند. بنظر الزم ميرسد که مطالعۀ تطبيقى نموده و  ياد آورى 
اينگونه مسائل در متون معارف غير بهائى اجتناب نا پذير است. الزم به توضيح اين 

رد احقيقت است که استدالل به وجود خدا در کتب آسمانى و کلمات وحى وجود ند
و اين بديهى است که خداى متعال در کليّه اديان قبل اعالن وجود خود را فرموده و  

. سفر ۱آيه و يا کالمى در اثبات وجود خود بيان نفرموده است ( سوره آل عمران آيه 
.) در معارف اسالمى از کلمات و براهين ائّمۀ اطهار  در معارف ۶آيه  ۳خروج باب 

که در الواح تبيينى در اثبات وجود خدا موجود است.  شيعه است. ولى به تفصيلى
امرى است بديع که از قلم معصوم حضرت عبدالبهاء به عالم انسانى اعطاءشده 
است. اينك باختصار  ميپردازد به نمونه هائى از استدالالت در اثبات وجود خدا در 

ت در ين الوهيّ معارف اديان و کتب فلسفه و کالم عمومًا و معارف بهائى که آن براه
  الواح تبيينى است.

روشهاى اثبات ذات بارى در معارف بهائى . قرآن و در کتب   -تحقيق تطبيقى 
  فلسفه و کالم 

سينا  حکيم ابوعلى—نمونه هائى از  طرق اثبات وجود خدا در کتب فلسفه و کالم 
لى ابوع. يکى از روشهاى حکيم ››  فى الوجود  و علله‹‹. در اشارات النمط الرابع 

سينا در اثبات ذات بارى استدالل بروش وجود موجودات غير محسوس و علّت و 
) هان لمبرمعلول است. حکيم در اين روش از طريق علت به معلول استدالل ميکند (

بر خالف متکلم که از طريق معلول بر علت در اثبات وجود خالق استدالل ميکنند 
و جود و علتهاى آن بر اساس چند فصل آن را در نمط چهارم در بارۀ   -) برهان انّ (

بهۀ اينکه در رد ش،  اولاثبات کرده است که عمومًا موافق استدالالت تبيينى است : 
(در اينکه غير محسوسات نيز از  موجودات اند ولو اينکه  موجود همان محسوس است



لم انه قد : اع ۶۳بحواس ظاهرى قابل ادراك نيستند) در فصل او ل. تنبيه . ميگويد 
يغلب على اوهام الناس ان الموجود هو المحسوس ، و ان ما ال يناله  الحس بجوهره، 

(ترجمه: بدان گاهى بر مردم چيره ميشود که: موجود فقط … ففرض وجوده محال 
همان محسوس است ؛ و  آنچه گوهر آن را حس در نيابد پس فرض وجودش محال 

درست بودن سخن اين ل کنى ، و ناتو مى توانى در خود محسوس تأم… باشد 
اهى دانيد که گيابى ؛ چه تو  و هر کسى که شايستۀ خطاب است، مىجماعت را در

در  شود، نه آن که فقط در لفظ مشترك باشد بلکهبر اين محسوسات يك نام گفته مى
 ن انسانترديد قبول داريد که گفتمعنى نيز با هم متحدند؛ مانند نام انسان که شما بى

بر زيد و عمرو به يك معناى موجود است. و اين معناى موجود هم، از اين دو قسم 
  گر يابد، يا چنين نيست. پس ابيرون نيست: يا به قسمى است که حس او را در مى

  ١٧٨ص 
انسان از اين جهت که يك حقيقت است بلکه از … دور باشد، از دريافت حس به

جهت حقيقت اصلى که افراد کثير در آن اختالف ندارند ، نا محسوس بلکه معقول 
، در لزوم اينکه  معلوالت را لزومشان دوم.  اثبات واجب الوجود  −خالص است" 

: هر سلسلۀ که  ۶۴ارم ميگويد به يك علت خارجى است در فصل پانزدهم از نمط چه
ى که بيان گرديد طوربه -متناهى ترتيب يافته باشدطور متناهى يا نااز علل و معلوالت به

 علتى خارج از سلسله نيازمند است واگر در آن سلسله جز معلول چيزى نباشد، به –
ه کبناچار آن سلسله به علت خارجى پيوسته خواهد بود که طرف است. و آشکار شد 

اگر در آن سلسله علتى موجود باشد که معلول واقع نشود آن طرف و نهايت است. 
جب ، در يکتائى وا سومپس هر سلسلۀ بواجب الوجود بالذات منتهى خواهد شد."؛ 

: "واجب الوجود الُمَتَعيُِّن: ان کان  ۶۵الوجود در فصل هجدهم ، استدالل ميکند که 
واجب وجود غيره. و  ٕان لم يکن تعينه لذلك،  تعينه ذلك الٔنه واجب الوجود،  فال

بل  الٔمر آخر ، فهو معلول. الٔنه ٕان کان وجود واجب الوجود الزمًا لماهيِۀ غيره، او 
صفًة، و ذلك محال. و ٕان کان عارضًا ، و فهو اولى بان يکون لعلة. و ان کان ما يتعين 



ة علة ة واحدة، فتلك العلبه عارضًا لذلك فهو لعلة. فإن کان ذلك و ما يتعين به ماهي
لخصوصية ما لذاته يجب وجوده. و هذا محال و ٕان کان عروضه بعد َتَعيِن اول سابق، 
فکالمنا فى ذلك السابق. و باقى أالقسام محال. ترجمه: واجب الوجود که در خارج 
متعين است، اگر تعيّن او براى آن باشد که واجب الوجود است، پس هيچ واجب 

او نيست. و اگر سبب تعيّن باين جهت نبوده بلکه امر ديگرى باشد، پس الوجودى جز 
او معلول است. چه اگر وجوب وجود الزم تعيّن باشد، نتيجۀ اين فرض آن است که 

 طبق مقدمۀ دوم –وجوب وجود الزم ماهيت غير خود، يا الزم صفتى باشد و اين امر 
اج ه طريق اولى به علتى محتمحال است. و اگر وجوب وجود عارض تعيّن باشد پس ب

 ،چهارم −است. و اگر تعيّن عارض وجوب وجود باشد، پس آن بعلتى خواهد بود 
: " لو التام ذات  ۶۶در بيان نفى ترکيب و انقسام واجب الوجود استدالل ميکند 

 واجب الوجود من شيئين، او أشياء تجتمع، لوجب بها، و لکان الواحُد منها، او ُکل
ما لواجب الوجود. فواجب الوجود ال ينقسم فى  واحد منها، قبل واجب الوجود، و مقوِّ

المعنى و ال فى الکم." ترجمه: هرگاه ذات واجب الوجود از دو يا چند چيز که جمع 
يافت الزم بود که به آن دو چيز يا چند چيز واجب گردد (اين خالف ميشدند هستى مى
هر يك از آنها پيش از واجب الوجود  و  بايست که يکى از آن دو يافرض است) و مى

مقوم واجب الوجود باشد (نتيجۀ درستى اين احتمال آن است که واجب الوجود 
الوجود در معنى و در چندى قسمت بالذات واجب الوجود بالغير باشد). پس واجب

،  در اينکه واجب الوجود جسمانى نيست (رجوع کنيد به پنجمپذير نيست؛ 
: "کل متعلق الوجود  ۶۷ط الحقيقة و اينکه خدا مرکب نيست) مفاوضات  در بسي

بالجسم المحسوس، يجب به ، ال بذاته . و کل جسم محسوس ، فهو متکثر: بالقسمة 
الکمية، و بالقسمة المعنوية ألى هيولى و صورة. و ايضًا کل جسم محسوس فستجد 

ل جسم محسوُس ، و ک جسما آخر من نوعه، او من غير نوعه ٕاال باعتبار جسميته. فکلّ 
متعلق به معلوُل." ( ترجمه : هر چه وجود آن بجسم محسوس وابسته باشد به آن 
واجب است و واجب بذات خود نيست. پس در هر جسم محسوس يا به قسمت 



چندى و يا به قسمت معنوى به هيوال و صورت کثرت موجود است. و دليل ديگر آن 
شود مگر آن يا از غير نوع آن يافت مىکه هر جسم محسوس، جسم ديگرى از نوع 

باعتبار جسميت آن. پس هر جسم محسوس و هر چه به او وابسته باشد معلول است) 
:  ۶۸الوجود نيست و اينکه ضدى براى واجب ضد، در مقصود و تعريف  ششم؛ 

 شود که در قوت بابر چيز ديگر باشد و او را"ضد پيش عموم مردم به چيزى گفته مى
کن. و هر چه جز واجب الوجود باشد معلول است، و معلول با مبدأ واجب ممانعت 

مساوى نيست. پس از اين روى براى اول صدى نيست. و نزد فالسفه چيزى را ضد 
  گويند که 

  ١٧٩ص 
در موضوع با امرى مشارك باشد و بدنبال هم بر موضوع عارض گردد، بدون اينکه در 

در نهايت دورى باشد. ذات واجب الوجود  يك جا جمع شود، وقتى که به حسب طبع
به چيزى بستگى ندارد چه رسد به اين که محتاج به موضوع باشد. پس به هيچوجه 

: "االٔول  ۶۹، در بى همتائى ذات خدا  هفتمضدى براى واجب الوجود نيست" ؛  
 الال نّد له، و ال ضد له، و ال جنس له، و ال فصل له، و ال حد له، و ال ٕاشارة ٕاليه إ 

بصريح عرفان عقلى." ترجمه: ذات واجب و اول را همتا نيست، و ضدى ندارد، و 
جنس و فصل ندارد، و اشاره پذير نيست، مگر به عرفان عقلى.  براى مزيد اطالع 
رجوع کنيد به : بيانات قلم اعلى در لوح مدينة التوحيد که بصراحت تاييد نظرات 

شهور ل بيشتر رجوع کنيد به  تأليف ماين حکيم بزرگ و متأله است. (براى تفصي
المقالة االولى فى اثبات المبدأ «در بخش » المبدأ و المعاد: « ۷۰حکيم ابن سينا 

  »االول للکّل  و وحدانيّته و تعديد الصفات التى تليق به
اساس اعتقاد به وجود و وحدانيت خداى متعال آيات ذيل   نمونه دوم ، معارف يهود
سفر تثنيه،   - ۲؛   ۱۳و  ۶آيۀ  ۱۳سفر خروج باب  – ۱ت : در کتب عهد قديم اس

نقل باختصار قسمتهائى از تلمود در اعتقاد به وجود و وحدانيت خدا    - ۴آيۀ  ۶باب 
دالئلى اقامه نشده و وجود خدا حقيقتى مسلم و بديهى پذيرفته شده است. براى نمونه 



، ديدهتلمود  در اعتقاد به خداى نااز کتاب گنجينۀ از   - ۱گردد به دو اثر اکتفا مى
: "دانشمندان  ۷۱مکالمۀ يکى از علماى يهود و امپراطور روم قابل توجه و تعمق است 

اى يهود گاه مجبور ميشدند در مباحثات خود با بت پرستان ثابت کنند خداى ناديده
روايت شده است که  –که مورد پرستش ايشان است ، خداى حقيقى است 

رم ميل دا‹‹چنين گفت: ›› ربى يهوشوع بن حنينا‹‹امپراطور روم ، به › ›هادريان‹‹
خداى شما را ببينم ، رباى  يهوشوع در پاسخ گفت: نمى توانى او را ببينى ، زيرا اين 
امر امکان پذير نيست . امپراطور گفت: در هر صورت مى خواهم او را ببينم ، و تو 

 رماى تابستان بود ، ربى يهوشوع ، بامپراطوربايد او را بمن نشان دهى .آن روز شدت گ
 توانم. آنگاه ربى يهوشوع بوىگفت: به خورشيد نگاه کن ، امپراطور گفت نمى

خورشيد که يکى از مالزمان ذات قدوس متبارك است بنگرى، توانى بهگفت: تو نمى
  - ۲ب) ؛  ۵۹پس به طريق اولى نخواهى توانست خود خدا را ببينى" (حولين ، 

اللة الحائرين تاليف ابن ميمون قرطبى از فيلسوفان بزرگ عالم يهود در قرن ششم د
ميالدى (نظر باينکه عقائد او در اثبات بارى در تاليفش بعد ها در قرن سيزدهم 

 شناختۀ ايرانى شرحى بنام: شرحميالدى قرن هفتم هجرى) توسط يکى از علماى نا
›› ونداللة الحائرين ِابن ميم‹‹از کتاب بيست و پنج مقدمه در اثبات بارى تعالى 

تاليف ابوعبداهلل محّمد بن ابى بکر بن محّمد تبريزى، تاليف گرديده در اين قسمت 
: "مقدماتى که در راه اثبات وجود  ۷۲نويسد که مؤلف در شروع مى  -گردد درج مى

ينکه او ا حق تعالى و اقامۀ دليل بر اينکه او نه جسم است و نه قوتى است در جسم و
واحد است و يکتا محتاج بآنها هستيم عبارت از بيست و پنج مقّدمه است که همۀ 

ه بدانک شرح:توان روا داشت. " آنها ثابت شده و ترديدى در هيچ يك از آنها نمى
مسائلى که مقصود بقصد اوليه است که  – ۱اين کالم اشاره است به بيان دو امر: 

باحثى که راه رسيدن باين مقاصد را آسان و ميسور م – ۲عبارت از مقاصد باشد.  
 – ۱اّما مقاصد را شامل سه مسئله قرار داده است:    -گرداند که مقدمات باشد مى

اثبات اينکه خدا نه جسم است و نه قوتى است در جسم.    -۲اثبات وجود خدا.  



يکتا است. اما هدف از مسئلۀ اول اثبات موجودى است  اينکه ذات حق تعالىٰ   - ۳
که واجب الوجود لذاته است و اينکه ممکن نيست وجود او ناشى از غير ذاتش باشد 

اّما   -و بلکه بر عکس هر موجودى از وجود او فائض شده است با واسطه يا بيواسطه 
ت نه قوتى است و سهدف مسئلۀ دوم بيان اين امر است که خداى متعال نه جسم ا

   …در جسم ، پس بناچار بايد در بارۀ کلمۀ جسم و قوت توضيحى داده و شرح کنيم.
  ١٨٠ص 

يست سر فصل ب  -اما هدف از مسئلۀ سوم بيان اين امر است که خداوند يکتا است" 
اهلل و و پنج مقدمه به اين شرح است : المقّدمات الخمس و العشرون فى اثبات وجود

در   - مقّدمۀ اولترجمه  : «هه من أن يکون جسمًا أو قّوًة فى جسم: وحدانيّته و تنزّ 
 متناهىدر اين است که نا - مقدمۀ دوم» .«اينکه وجود  حجم بينهايت محال است

 در  - مقدمۀ سوم» . «بودن در اجسام بطور وجود فعلى و اجتماع عددى محال است
محال است اگر چه داراى  نهايت عددىبيان اينکه وجود علل و معلوالت بطور بى

حجم هم نباشد مثل اينکه مثًال اين عقل ، عقل دوم باشد و سبب عقل دوم، عقل 
نوع  طور تا بينهايت که اينسومى باشد و سبب عقل سوم عقل چهارمى باشد و همين

در اينکه   - مقدمۀ چهارم» . «متناهى نيز باطل و محال بودن آن روشن است.نا
در مقوله جوهر که اينگونه  – ۱گردد بدين قرار: مقولت حاصل مىدگرگونى در  چهار 

در مقوله کم که نمو و اضمحالل   - ۲تغييرات در مقوله جوهر را کون و فساد نامند؛ 
در مقوله اين که حرکت نقلى   - ۴در مقوله کيف که استحالت نامند؛  – ۳نامند ؛ 

 شود تغيير در اينن اطالق مىو  آنچه به خصوص نام حرکت بر آ  -(مکانى) نامند 
در بيان اينکه هر حرکتى عبارت از تغيّر و خروج از قوت بفعل  - مقدمۀ پنجم» . «است
؛ شارح در اينخصوص ميگويد: "بدانکه چون موجودات در پارۀ از کماالت » است

خروج دفعى  – ۱اند ، خروج آنها از قوت به فعل بر دو وجه انجام ميگردد: خود بالقوه
و بنا بر اين هر حرکتى خروج   -خروج تدريجى که حرکت نامند   -۲کون نامند ؛  که

نيز  خروج از قوت بفعل است در » کون«از قوت بفعل است ، نه بر عکس. زيرا 



ر د - مقدمۀ هفتم». «در انواع حرکات - مقدمۀ ششم» . «حاليکه حرکت نيست 
متحرك بالعرض است،  آنچه - مقدمۀ هشتم» . «انقسام متغيرات و متحرکات

ت باشد و ثانيًا ممکن نيسبالضروره ساکن خواهد شد زيرا اوًال حرکت آن بذاته نمى
 توضيح نگارنده : براى تفصيل بيشتر در تاييد» [ که حرکت عرضى دائمى باشد
مکانيك ماده يا علم ‹ رجوع کنيد به اصل جبر در  علمى مطالب مؤلف و شارح،

هر جسمى که محرك جسم ديگر است خود نيز در عين  - مقدمۀ نهم«›]. الحرکات
شود که واقع در در اموريکه گفته مى  - مقدمۀ دهم». «محرك بودن متحرك است

يک گونه امورى که قوامشان باجسام است که آنها را  – ۱اند: اجسامند بر دو گونه
 صورتهاىگونه ديگر اموريکه قوام اجسام بآنهاست که آنها را  – ۲اعراض گويند ؛ 

در بيان   - مقدمۀ يازدهم». «باشند در جسم.طبيعى نامند و البته هر دو قسم قوتى مى
اين امر است که پارۀ از اشيائى که قوامشان به جسم است با انقسام اجسام منقسم 

مۀ اند مانند رنگها و ساير قوتهائى که پراکندۀ در هگردند و در نتيجه منقسم بالعرضمى
طور [در بيان اين امر است که] پارۀ از مقومات جسم به و همين اجزاء جسم است

در   - مقدمۀ دوازدهم». «باشند مانند عقل و نفس هيچيك از وجوه قابل تقسيم نمى
اينکه هر قوتى که سارى و شايع در جسم باشد متناهى است. چون جسم متناهى 

مقدمۀ ». «ستدر اينکه زمان حرکت وضعى فلکيه ا - مقدمۀ سيزدهم». «است.
در بيان اين امر است که اقدم و اّول حرکات بالطبع حرکت نقله است  - چهاردهم

زيرا استحالت بر کون و فساد تقدم دارد و بر استحالت قرب محيل بر مستحيل تقدم 
شود مگر اينکه کون و فساد بر آن تقدم دارد و همين طور نمّو و نقص حاصل نمى

 باشدمان عرضى است که تابع حرکت و از لوازم آن مىز  - مقدمۀ پانزدهم». «دارد
ود مگر ششود ، بنا بر اين حرکت موجود نمىو هيچيك از آندو بدون آندگر يافت نمى

شود مگر همراه حرکت و بنا بر اين هر  موجودى که داراى در زمان و زمان تعقل نمى
سه  اين مقدمه شامل گويد: "بدانکهشارح مى» باشد حرکت نباشد واقع در زمان نمى

در بيان اينکه زمان و حرکت   - ۲بيان ماهيّت زمان ؛   – ۱مبحث است بدين شرح: 



در بيان اينکه   - ۳يك از آن دو از دگرى جدا شدنى نيست ؛ دو امر متالزمند که هيچ
آنچه متحرك نيست واقع در زمان نيست" [توضيح نگارنده: براى تفصيل بيشتر در 

›]. مکانيك ماده يا علم الحرکات‹رجوع کنيد  لب مؤلف و شارح،تاييد علمى مطا
  در اينکه   - مقدمۀ شانزدهم«

  ١٨١ص 
تعدد قوى به تعدد موضوعات است و تعدد عقول از جهت تعدد عليّت و معلوليّت 

در اينکه هر متحرکى را محرکى است، حال آن محرك  - مقدمۀ هفدهم». «است
حرك شود و يا مخارج از ذات متحرك باشد مانند سنگ که با حرکت دست متحرك مى

در ذات او باشد که بميرد و محرك آن که نفس باشد زائل شود، در اين صورت متحرك 
کت رکه جسد است همچنان در مکان خود بى حرکت بماند و ديگر متحرك بدين ح

نباشد. و چون محرك موجود در متحرك [که نفس است] نهان است و با حّس نتوان 
ر اين بنا ب –شود گمان شود که حيوان بدون محرك، متحرك بود دريافت و ظاهر نمى

نى شود و معهر متحرکى که محرك آن در وجودش بود ، بنام متحرك به خود ناميده مى
جودى مستقل بذات نيست که او را محرك بود، آن اين است که چون قوۀ محرکه او مو

مى توضيح نگارنده: براى تفصيل بيشتر در تاييد عل»[پس شايع در جملۀ وجود اوست
مکانيك ‹رجوع کنيد به  مطالب مؤلف در بارۀ حرکت ماده (محرك خارج از ذات)،

در اينکه هرآنچه از قوت بفعل آيدعلت   مقدمۀ هجدهم«›]. ماده يا علم الحرکات
باشد يعنى علت آن امرى است خارج از آن زيرا اگر علت اخراج ن غير از خود آن مىآ

از قوت بفعل در خود او باشد و مانعى هم نباشد، هيچگاهى در مرتبت قوت يافت 
ه و اگر مانعى باشد  و مرتفع شود، ترديدى نيست که آنچ –نشود و بلکع دائمًا بالفعل 

آمرد، پس واهد بود که آن قوت را به فعليّت مىکند همان امرى خمانع را زايل مى
هر امرى که در وجودش نيازمند به سبب باشد باعتبار   - مقدمۀ نوزدهم». «فهم کن

ردد گذاتش ممکن خواهد بود زيرا چنين امرى هرگاه سببش موجود گردد، موجود مى
ير کند، يو اگر سببش موجود نشود يا معدوم شود و يا جهت سببيّت و موجبيّت آن تغ



در بيان اينکه واجب الوجود   - مقدمۀ بيستم». «تحقق خارجى پيدا نخواهد کرد 
هر  - مقدمۀ بيست و يکم». «باشد.بذاته و لذاته را بهيچ وجه و عنوان سببى نمى

چيزى که مرکب از دو امر باشد . بالضرورة آن ترکيب سبب وجود آن خواهد بود بر آن 
نين امرى واجب الوجود لذاته و بذاته نخواهد بود زيرا نحو که هست و بنا بر اين چ

يست مقدمۀ ب». «باشدوجودش بسته بوجود آن دو  جزء و بواسطۀ ترتيب آندو امر مى
در اينکه هر جسمى بالضرورة مرکب از دو امر است و بالضرورة عوارضى هم   - و دوم

ارت از ماده و صورت باشند عبشود. اّما آن دو امرى که مقوم آن مىملحق بدان مى
دمۀ مق». «شود مانند کم و شکل و وضع استاست و اّما اعراضى که الحق بر آن مى

چه بالقوه است الزم نيست که همواره موجود بالفعل در اينکه هر  - بيست و سوم
چيزى که بالقوه چيزى ديگر است،   اينکه هر  - مقدمۀ بيست و چهارم». «باشد

مقدمۀ بيست و ». «است زيرا امکان همواره واقع در ماده است بالضرورة داراى ماّده
در اينکه مبادى جوهر مرکِب مشخص، ماده و صورت است و نيازمند به   - پنجم

فاعل است يعنى محرکى که موضوع را بحرکت در آورد تا اينکه آنرا مهياى قبول 
کند آماده مىصورت کند و آن عبارت از محرك قريبى است که ماده را براى تشّخص 

، پس از اين رو الزم است هم حرکت و هم محرك و هم متحرك مورد توجه واقع شود 
و در بيان هر يك ازين موارد آنچه الزم است گفته شود. و عبارت صريح ارسطو اين 

آورد و اين مقدمۀ عظيمى است که خود است که ماده ذات خود را بحرکت در نمى
  ». ست ، خدا داناتر است.موجب بحث از وجود محرك اول ا
م رسى نظرات متکلمين نصارى، آشنا ميشويدر بر نمونه سوم ، در کتب کالم نصارى

و مخالف قدمت عالم اند (برهان  که آنان نيز معتقد به آفرينش جهان و حدوث عالم
بر ضّد ازليّت عالم). اين نظريه موافق نظرات فلسفۀ علّت و معلول است و همانطور 

برهان ريق ط که در بحث و تحقيق نظرات حکيم ابو على سينا عنوان شد متکلمين از
پردازند. از جمله براهين آورده شده توسط سه تن از به وجود و اثبات خالق مى انّى



ير) ، (آلبرت کب›› آلبرتوس ماگنوس‹‹متکلمين شناخته شدۀ در عالم مسيحيّت 
  نظراتشان در اثبات محدث بودن عالم است و ›› ُبونا ِونتورا‹‹و ›› توماس آکوئيناس‹‹
  

  ١٨٢ص 
ى هاى تاليفات ابن ميمون از متکلمين مسيحاز ترجمه›› هرى ولفسن‹‹ بنا بر تحقيق

توماس ‹‹ -اند هاى فراوان بردهو ابن رشد از فالسفۀ بزرگ عالم اسالم بهره
از جمله دالئلى که ارائه ميدهد همان برهان از طريق محال بودن بينهايت ›› آکوئيناس

برهان از طريق «تحت عنوان  تسلسل است. در برهان دوم در رّد ازليت جهان در
ن نوشته شده در تاليف ولفس›› ُبونا ِونتورا‹‹و ›› توماس آکوئيناس‹‹» بينهايت تسلسلى

ار رفته، مّدعى کاينست:" برهانى که تنها به توّسط توماس آکوئيناس و ُبونا ِونتورا به
اين،  همتناهى خواهد شد، کاست که بر فرض ازليّت عالم، شمارۀ علّتهاى فائلى نا

، محال است. آکوئيناس اين بيان را با ۲بنا بر  گفتۀ خود ارسطو در متافيزيك دوم، 
پيدايش انسانى از انسان ديگر ، و نيز بوجود آمدن جانورى از جانور ديگر، مجّسم 
ساخته، و بوناونتورا مثال آنرا گردشهاى اجرام آسمانى و پيدايش جانورى از جانور 

ناس اين برهان را رد کرده، و رّد وى مبتنى بر تمايز ميان ديگر آورده است. آکوئي
ه شرح ب گفتارهامتناهى ذاتى و متناهى عرضى است، و رّد اين تمايز را در شرح بر 

نسبت داده است. سوم  ۴۷ارسطو، کتاب هشتم، شرح  فيزيكابن رشد  بر   مطّول
ه، مّدعى آن است به کار رفتبرهانى که نيز  تنها به توّسط توماس آکوئيناس و بوناونتورا 

که، بنا بر فرض قدمت عالم، شمارۀ روزهاى گذشته يا شمارۀ گردشهاى اجرام فلکى 
متناهى خواهد بود، با اين نتيجه که با افزوده شدن هر روز افزايشهايى تا زمان حاضر نا

از  شود که چيزىگيرد، و سبب آن مىمتناهى روزها و گردشها صورت مىبر شمارۀ نا
بينهايت بزرگتر شود. توماس آکوئيناس، در رّد خود با استنتاج از اين بيان ارسطو که 

متناهى بالقّوه خواهد بود، به همان گونه که بينهايت از طريق با افزايش، نيز، نا«
تقسيم وجود دارد، هميشه امکان آن هست که چيزى در ماوراى مجموع موجود يافت 



هى متناهى از آن طرف که متناع آن نيست که يك ناکه هيچ چيز مان«، ميگويد »شود
اين رّد برهان را بوناونتورا  به صورت آزمايشى و موّقتى با ». است افزايش پيدا کند

گو کرده که به رّد آن بپردازد. بيان وى بدين صورت بيان خود تنها از آن جهت باز
زمان حاضر،  از لحاظ اگر بگوييد که بينهايت تنها از لحاظ گذشته است، ولى«است: 

يعنى اکنون، بالفعل متناهى است، و بنا بر اين از طرفى که بفعل متناهى است 
ى سپس و» . توانذ بزرگتر شود، اين امر برهان را از ارزش و اعتبار ساقط نمى کندمى

متناهى پردازد که چگونه، بنا بر فرض قدمت عالم، يك نا به بيان اين مطلب مى
اظ هر متناهى گذشته از لحشود ، حتى در آن هنگام که ناهى ديگر مىبزرگتر از متنا

شه متناهى ماه هميزمان حاضر معلوم متناهى باشد،  چه در هر اکنون معيّن گردشهاى نا
  متناهى خورشيد است".دوازده بار بزرگتر از نا

آيۀ معروف در سورۀ  اثبات وجود خدا در قرآن بر اساس شواهد عينى و ذهنى
َلْت آيۀ الم  ۵۳طففين که در آثار نزولى امر بهائى نيز بکثرت آمده است. سورۀ ُفصِّ

 ) " ِه الَْحقَن َلُهْم َانٰفاِق َو ۭفى َانُْفِسِهْم َحتّٰى َيَتَبي قوله تعالٰى : "َسُنۭريِهْم ٰاٰياِتنا ِفى اْالٰ
ردد مر تا آشکار  گها شان ترجمه: بزودى مينمائيم ايشانرا آيتهاى خود در آفاق و  خود

(رجوع کنيد به ايقان شريف و  لوح حمد مقدس از عرفان  -ايشان را که اوست حّق) 
و  ۳۰۸ممکنات ...  و در لوح سلمان در مجموعۀ الواح مبارکه چاپ مصر صص 

در شرح جامعى که فاضل  ۸۸۰ص  ۲ونيز رجوع کنيد به قاموس ايقان جلد  ۱۷۵
  اند) .مرقوم فرموده ۹ليه جليل القدر  جناب اشراق خاورى ع

اساس اعتقادات و براهينى که  روشهاى اثبات ذات بارى در معارف مذهب شيعه
؛ ۵۲ هورند آيات قرآنيه (سورۀ اعراف آيآعلماى مذهب شيعه در اثبات وجود بارى مى

و اخبار ائّمۀ … ) و  غيره    ۳؛ و الّسجدة آيۀ ۶۰؛ فرقان آيۀ ۸؛ يهود آيۀ  ۳يونس آيۀ 
ار عمومًا و حضرت على عليه الّسالم و  امام جعفر صادق ع است که در حّق آن اطه

دو بزرگوار  جمال اقدس ابهٰى  جّل عظمة و  عّز کبريائه در ايقان شريف  و الواح نازله 
  و نيز  در مکاتيب مبارکه عنايات بسيار شده است و در اکثرى از استدالالت 



  ١٨٣ص 
 هاى اين دو امام هدى استناد شده است (براى تفصيلفتهبه گ کالمى در الواح مبارکه

مأخذ اثبات  وجود خدا در آثار کالمى علماى مذهب   -مراجعه کنيد به نافۀ نهم) 
شيعه و  کتب اربعه (نامهائى است که براى چهار تاليف از علماى معتبر شيعه (اصول 

َيْحُضُرُه الْفقيه الکافى تاليف کلينى؛ االستبصار و تهذيب تاليف شيخ طوسى؛ من 
تاليف شيخ صدوق، عنوان گرديده و  در عالم تشيّع عنوان رسمى دارد و  مورد قبول 
اکثريّت در عالم تشيّع است)  عمومًا و  اصول کافى تاليف شيخ کلينى و در کتاب 

اى از معارف التوحيد اين اثر  و نيز در کتاب اسرار التوحيد شيخ صدوق،   که گنجينه
خبار شود) بنا باستنادات ااست (و بکثرت در معارف امر بديع نيز زيارت مىاسالمى 

و احاديث درج گرديده است. براى نمونه به چند حديث در اثبات ذات بارى در  
کتب حديث و چند استدالل از کتاب معروف گوهر مراد تأليف مّال رّزاق الهيجى از 

  گردد.علماى معتبر مذهب شيعه درج مى
ث در احادي در احاديث به وجود صانع و خدا از طريقۀ  اثبات حدوث عالماستدالل 

معتبرۀ کتب مذهب شيعه اثبات وجود خدا در کتاب التوحيد اصول کافى بنقل از 
نقل شش » ُحُدْوِث اْلٰعالم َو اْثٰباِت اْلُمْحِدِث «ائّمۀ اطهار  گرديده است. در  باُب  

براى آشنائى با معارف  − ۷۴مراجعه نمود توان به کتاب مزبور حديث است که مى
ل نمونه او -گرددشيعه دوحديث در وجود صانع از حضرت على عليه الْسام نقل مى

: "سئل عن ٕاثبات الّصانع، فقال: البعرة تدّل على البعير و الثروة تدّل على الحمير  ۷۵
و آثار القدم تدّل على المسير فهيکل علّوي بهذه اللّطافة و مرکز سفلي بهذه الکثافة 

: "و سئل (أمير المؤمنين) عليه  ۷۶ نمونه دومکيف ال يدّالن على اللّطيف الخبير" ؛ 
يل على ٕاثبات الّصانع؟ قال: "ثاللة أشياء: تحويل الحال و ضعف الّسالم، ما الّدل

  االٔرکان و نقض الهّمة".
استدالل فلسفى و کالمى در کتاب گوهر مراد . وجود نفس ناطقه در انسان گشودن 

حاصل استدالل مّؤلف در مقدمه اثبات واجب  روزنۀ از  عوالم مجردات است



نى انسان در وجود نفس ناطقه در بدن، که الوجود، از طريق استدالل به احساس درو
از آن استنتاج ميگردد که عالم ديگرى بجز عالم محسوس موجود است که مآالً داللت 

ن ممک«کند به وجود کند به وجود ذات بارى. و در استداللى ديگر اشاره مىمى
ا ر که مبدأ سلسلۀ عليّت است و بطالن تسلسل و دور» واجب الوجود«و نيز »  الوجود

: "بدانکه  ۷۷گويد کند در مسئلۀ خالق و مخلوق و علّت و معلول. فيلسوف متأله مىمى
مقصد اقٰصى و مطلب اسنٰى از علم کالم و حکمت بلکه ثمره هر علمى و نتيجه هر 

بر يقين وجود صانعى که ابتداى هر وجودى … معرفتى شناخت واجب الوجود است  
او بود و  رجوع و بازگشت هر ذّره و هر قطره و فيضان هر جودى از جناب کبرياى 

پايان او باشد و اين معرفت و يقين حاصل نتواند شد مگر بعقل و بدرياى رحمت بى
اعمال فکر در حقايق اشيا و راه يافتن ببواطن موجودات و سفر کردن از خطه 
محسوسات بعالم معقوالت و نقل نمودن از منزل ادناى الفاظ و مسموعات بمحل 

فع و اعالى معانى و مفهومات و چشم آشنا شدن بمشاهده نحوى ديگر از وجود و ار
نوعى ديگر از هستى و بود که نه مانند اين وجود محتاج بود بمکان و زمان و ماده و 
موضوع و بتأليف و ترکيب و عوارض و لواحق و حرکات و اوضاع بلکه وجودى مجرد 

شدن بچنين عالم شريف و خطه رفيع و هستى منزه  و مقدس حاجت و نقص و آشنا 
منيف کار اين چشم جسمانى نيست بلکه بعد از ارتحال از اين مرحله محسوس که 
دار جزئى بودنست بمنزل معقول که ديار کلى گشتن است و اقامت مستقيم در آن 
مقام گشوده شود چشمى ديگر روحانى که بآن چشم مشاهده آن نحو از وجود و هستى 

از آن عالم باين عالم گشوده و  ق سبحانه بفضل و کرم خود روزنىحتوان نمود و 
نمونه از آن نحو وجود در اينجا نموده و آن روزنه و نمونه وجود نفس ناطقه انسانى 

ن عرف مبيند در حقيقت آن نحو وجود را ديده باشد که که اگر کسى خود را به است
بيند  از خاصيتى که در انسان و ببايد دانست که چنانکه عاقل نفسه فقد عرف ربّه

  داند که 
  ١٨٤ص 



جوهر انسان نه از جنس جواهر اينعالم جسمانيست و آن خاصيت توان دانست که 
وجود مقدس او نه از نحو موجودات عالم امکانى است و آن خاصيت محتاج بودن 

عمده در … همه است باو و مستغنى بودن او از همه که لوازم وجوب وجود است 
واجب دانستن احوال ممکنست و شناختن خاصيت وجود ممکن که محتاج اثبات 

و تقرير برهان بر وجود واجب … بودن اوست بمرجح  و امتناع ترجح وجود بنفسه 
الوجود بقوانين و شرايط معتبره در انتاج چنانست که گوئيم  شك نيست در وجود 

ود باشد در ممکن الوجودى و وجود ممکنى محتاجست بمرجحى و علتى که موج
وقت وجود او و آن علت نيز اگر ممکن الوجود باشد محتاج خواهد بود بعلتى ديگر و 
علّت اين علّت اگر ممکن اول باشد دور شريح يا مضمر الزم آيد و اگر در هيچ مرتبه 
رجوع نکند بلکه عليّت از هر دو مرتبه منتقل شود بمرتبه ديگر الٰى غير النهاية تسلسل 

متناع دور و تسلسل ببرهان قطعى ثابت شد پس واجب باشد انقطاع سلسله الزم آيد و ا
عليت و انتهاى حاجت بوجود علتى واجب الوجود که وجودش بنفس خود باشد و 
محتاج بعلتى و مرجحى نباشد و هو المطلوب و چون وجود واجب الوجود ثابت شد" 

:«  ۷۸يد به کتاب براى مزيد اطالع در مباحث کالمى در معارف شيعه رجوع کن −
ن تأليف متکم شيعه ، جمال الّدين مقداد اب». اللّوامع االلهيّة فى المباحث الکالمية

  عبداهلل االسدى الّسُيورى الِحلّى. 
اس  اس نمونه اّول ، —روشهاى اثبات ذات بارى در کتب کالم اهل سنّت و جماعت 

ى در کيمياى سعادت . امام محّمد غزالاثبات وجود خدا معرفت به نفس خود است
در شناخت خدا تحليلى کالمى و مستند بحديث و آيات قرانيّه و عرفانى بروش برهان 
انّى (رسيدن از  معلول به علّت ) دارد که از امتزاج آنهاروشى بديع انتخاب نموده  به 

: "بدانکه در کتب پيغمبران گذشته معروفست اين لفظ، که با انسان  79 اين شرح
ن عرف مو در اخبار و آثار معروفست که :  انسان اعرف نفسك، تعرف ربكيا گفت: 

و اين کلمه دليل آنست که نفس آدمى چون آينه است که هر که  نفسه فقد عرف ربه
و شرح اين آنست که چون خود را اوال بهستى شناخت، …در وى نگرد، حق را ميبيند



نانکه وى نه نام بود و نه نشان، چو ميداند که بيشتر ازين بسالى چند نيست بود، و از 
هل اتى على االنسان حين من دهر لم يکن شيئًا  «حق سبحانه و تعالى  گفت " 

مذکورًا انا خلقنا االنسان من نطفة امشاج نبتليه، فجعلناه سميعًا بصيرًا(سوره دهر آيه 
 و آنچه آدمى بدان راه برد از اصل آفرينش خويش، آنست که داند  -» ۷۶/ ۲و  ۱

در وى عقل نه، سمع و بصر نه، بل آبى بود … که پيش از هستى خويش نطفۀ بود
پس اين همه عجايب در وى پديد آمد: اما خود را پديد آورد؛ يا   -سپيد يك صفت

ويرا کسى پديد آورد. و چون بضرورت بشناسد که اکنون بر درجۀ کمالست، از آفريدن 
آب بود، عاجز تر و ناقص تر بود: پس يك سر موى عاجز ست، داند که آن وقت قطرۀ 

بضرورت  ويرا از هست شدن ذات خويش هستى ذات حق سبحانه و تعالى معلوم 
شود" (براى مطالب مشابه در الواح الهى و معارف امر رجوع کنيد به لوح کنت کنز و 
طراز اول از لوح مقدس طرازات و ساير الواح جمال اقدس ابهى نيز نازل شده که 

نمونه مندرج است) ؛  ۳۵۱مونه در مجموعۀ الواح مبارکه چاپ مصر صفحه بعنوان ن
در بسيارى از کتب فقه و اصول (الهيات در دّوم ، علماى فقه اهل سنّت و جماعت 

اند نظرات کالمى را نزد اهل سنّت و جماعت) که در اثبات وجود خدا تاليف نموده
ى قرآن و حديث قرار داده اند. و آن بکار نبرده و اثبات وجود خدا را بر اساس و مبان

گروه از علما را که با آراء و نظرات فلسفى و کالمى در اثبات وجود خدا و صفات او  
اند که خارج از بحث در ارائۀ اند اهل بدعت خواندهبه تأليفات متعدده پرداخته

نظرات اهل سنّت و جماعت در اثبات وجود خدا است (رجوع کنيد به مباحثات 
نى فى ما بين امام محّمد غزالى و ابن رشد فيلسوف قرطبۀ اندلسى در تهافت طوال

  الفالسفه و تهافت التهافة و شرح کتاب فقه اکبر  ابوحنيفه توسط مّال على قارى حنفى) 
  ١٨٥ص 
اساس نظرات آنها نيز مانند علماء مذهب شيعه همان آيات خلقت در قرآن و اساس  -

لم است و قديم بودن خدا ، براى  نمونه در مقدمۀ کتاب اعتقادشان بر پايۀ حدوث عا
: "أن العالم حادث بمعنى ُمْحَدٌث وجد بعد  ٨٠ نويسدفقه اکبر فوق الذکر شارح مى



العدم، و هو محتاج ٕالى ُمْحِدٌث موصوف بصفت القدم، و ذلك المحِدث الُموجد 
) (سورۀ الّزمر  آي هواهلل سبحانه کما يشير ٕاليه قوله تعالى:(أهلُل َخاِلُق ُکلِّ  ). ۶۲ۀ َشىٍٔ

فمن قال بقدم العالم فهو الکافر ، ثم لما ثبت انتهاء الموجدات ٕالى واجب الوجود 
لذاته و العدم على الواجب ممتنع الٔن ما ثبت قدمه استحال عدمه لزم کونه أزليًا أبديًا 

ي و البقاء ف، فهو القديم ال أول لوجوده ، و باق ال آخر لشهوده فيرجع معنى القدم 
د آن واجب الوجود لذاته واجب الوجو… حقه سبحانه و تعالى ٕالى الصفات السلبية 

من جميع جهاته  کأسمائه و صفاته و المعنى أنه ليست له صفة منترة و ال حالة منأخرة 
أذ ليست ذاته محًال لالعراض فإن ذاته کافية في حصول جميع ما له من الصفات و 

م االعراض ، و الٔنه لو لم تکن ذاته کافية في حصول ذلك الحاالت التي بها تت
ود فهو ممکن الوج و کل محتاج إلى الغيرلکانت محتاجة ٕالى ظهور  الغير هنالك ، 

. قال اهلل تعالى : (ٰيآ َايَها الناٌس َانُْتُم الُْفَقٰرآُء ِاَلى اهللِ َواهلُل  و قد ثبت أنه واجب الوجود
براى مزيد اطالع، نقل قسمتى از اين آيه  –) " ۱۵ۭميُد)  (سورۀ فاطر آيه ُهَو الَْغِنى الْحَ 

در الواح قلم اعلى که بکثرت از قلم وحى نازل شده است. بعنوان نمونه در کلمات 
و در اين مقام (انتم الفقراء)  مستور و کلمۀ مبارکۀ (واهلل هو الغنى) : « ۸۱مکنونه است 

نگارنده ميگويد که اساس ». ا الرحمن لهو الغنّى الحميداّن ربّن: « ۸۲و لوح برهان »  
  اعتقادات اهل بها همات آثار نزولى و تبيينى است و ال غير بشرح ذيل.

ق براى مطالعۀ اين موضوع تعم تبيينات حضرت عبدالهاء جّل ثنائه در حدوث عالم
. حضرت دو امعان نظر در  تفسير  مبارك کنت کنز را الزمست که بدقت مطالعه نمو

عبدالبهاء جّل ثنائه در لوح تفسير کنت کنز بعد از اينکه بتفصيل نظرات اکثر علماى 
اسالم و عرفا را در مسئلۀ خلقت و حدوث عالم و اينکه  خدا قديم است و حادث 

اند بودن مخلوقات را بتفصيل بيان و بابلغ بيان مسئلۀ خلقت را باينصورت بيان فرموده
و اينعبد  : " ۸۳دۀ ما بهائيان بر آن استوار است. قوله االحلٰى که کالم غائى و  عقي

ن رساله ذکر ايفانى بيانات و استدالالت هر دو طائفه را باتم بيان و أکمل تبيان در
 نموده و لکن در نزد خود اين عبد جميع اين بيانات و



بدون مشاهدۀ خلل و . مرتبه و مقام خود تمام استدر مراتب و مقامات و مطالب 
چه منظور يکى است و لکن نظرات عارفين و مقاماتشان متفاوتست و فتورى زيرا اگر

  هر نظرى بالنسبه بمقام و مرتبۀ که ناظر در آنمقام واقف است تمام و کمال است".
  فصل پنجم

  اقسام ادراکات انسانى . موازين ادراك . برهان . استدالل
استدالل و برهان در مکاتيب براى اثبات وجود خدا و شرح و  ميرسد کهبنظر مقدمه ، 

تبيين مسائل کالمى و  تشريح و تبيين مطالب شريعتى در امر مبارك و نيز در استدالل 
به حقانيت امر بهائى بکثرت بکار رفته است .اقسام برهان و  استدالل در مکاتيب 

 م حضرت عبدالبهاء صادر شده استمتنوع و روشهاى بسيار بديعى از قلم معجز شي
که براى افراد با اذواق و استعداد هاى مختلف و  با درجات علمى عادى و عالى و  
براى عاّمه تحرير شده است که هر کس بنا بميزان استعداد و  تحصيالت و  آموزشى 

که کسب کرده از آن بهره مند مى گردد. در اين قسمت به سبک و روش برهان و  
يه مقدمات برهان و   در بعضى از الواح  ميزان ادراك در انسان را نيز با شرح اساس ته

  و بسطى جامع بيان فرموده اند با ارائه نمونه هائى باختصار  اکتفا ميگردد.
  ١٨٦ص 

:" ادراکات انسانى بر دو نوع است . يکى  ۸۴(بيان مبارك) اقسام ادراکات انسانى. 
وسه را بيان حقيقت ممکن است اما ادراکات محسوس و ديگرى معقول. حقائق محس

معقوله را صور خارجه مفقود. لهذا انسان بايد آن حقائق معقوله را در قالب صور 
  محسوسه افراق نمايد و بيان کند".

ل حضرت عبدالبهاء ج ميزان حقيقي براى فهميدن مسائل الهيه ميزان الهى است.
ماديون  و  حکماى اشراق و مشاء وسيله  ثنائه   موازين ادراك را که  در نزد فالسفه

 ۸۵رسيدن به حقيقت است و  تعداد آنها را چهار ميزان بيان فرموده اند. قوله االخلى 
: "عند القوم من جميع الطوائف أربعة موازين يزنون بها الحقائق و المعاني و المسائل 

حت ن الهى است تااللهية." به شرح ذيل بيان فرموده و ميزان حقيقى را که آن ميزا



بيان و استدالل فرموده و  مضمون بيان مبارك قبل »  ميزان الحقيقي اال الهي «عنوان 
: "در نزد طوائف مختلفه ميزان سنجش و ادراک چهار  ۸۵از شرح آنها  اينست که  

است که بر اساس آنها حقائق و مسائل الهيه را ميسنجند و همه آنها ناقص است و 
تروى الغليل و ال تشفي العليل" عنوان فرموده و دالئل نقص آنهارا  حاصل آنرا به "ال

  بيان ميفرمايند "و لنذکر کل واحدة منها و نبين نقصه و عدم صدقه". 
تقسيم بندى ميزان در مکاتيب . نقل عقائد حکما و عرفا  ميزان حس . ميزان عقلى 

يان . بميزان حس  — که. ميزان نقلى . ميزان الهام . ميزان حقيقي در بيانات مبار
ميزان الحس و هذا » فأول الموازين: " « ۸۶  مبارك ، ميزان در نزد فالسفه طبيعيون

ميزان جمهور فالسفة االفرنج في هذا العصر . و يقولون بأنه ميزان تام کامل فاذا حکم 
به بشئء فليس فيه شبهة و ارتياب. و الحال ان دليل نقص هذا الميزان واضح 

ميزان  −رابعة النهار فانك اذا نظرت الى السراب تراه ماء عذبا و شراب"  کالشمس في
وأما : " «  ۸۷. بيان مبارك ، ميزان در نزد فالسفه مشاء و حکماى اهل اشراق عقل 

الذي اعتمد عليه أهل االشراق و الحکماء المشاؤن هو الميزان » الميزان الثاني
دوا ولى في قرون االولية و الوسطى.  و اعتمالعقلي. و هکذا سائرالطوائف الفالسفة اال

عليه و قالوا ما حکم به العقل فهو الثابت الواضح المبرهن الذي ال ريب فيه و ال شك 
و ال شبهة أصال و قطعا. فهؤالء الطوائف کلهم أجمعون حال کونهم اعتمدوا على 

حقائق. فلو لالميزان العقلي قد اختلفوا في جميع المسائل و تشتت آرائهم في کل ا
کان الميزان العقلي هو الميزان العادل الصادق المتين لما اختلفوا في الحقائق و 
المسائل و ما تشتتت آراء االوائل و االواخر. فبسبب اختالفهم و تباينهم ثبت ان 

و : " « ۸۸( بيان مبارك ، ميزان ثالث)  ميزان نقلى  −الميزان العقلي ليس بکامل" 
و هذا أيضًا مختل فال يقدر االنسان ان يعتمد عليه الن العقل » ثالثه الميزان العقلي

هو المدرك للنقل و موزن ميزانه. فاذا کان االصل ميزان العقل مختال فکيف يمکن ان 
يزان الهام م −موزونه النقلي يوافق الحقيقة و يفيد اليقين و ان هذا أمر واضح مبين "  

فهو ميزان االلهام فااللهام » و اما الميزان الرابع: "« ۸۹ارك ، ميزان چهارم ) ( بيان مب



هو عبارة عن خطورات تتابع على القلب من و ارادت نفسية. فاذا خطر بقلب أحد 
معنى من المعاني أو مسئلة من المسائل فمن أين يعلم انها االلهامات رحمانية فلعلها 

مد الموازين الموجودة بين القوم کلها مختلة ال يعتوساوس الشيطانية. فاذا ثبت بأن 
عليها في االدراکات بل اضغاث أحالم و ظنون و أوهام ال يروي الظمآن و ال يغني 

:  ۹۰ (بيان مبارك ، ميزان حقيقي ميزان الهى است) ميزان حقيقى−الطالب للعرفان" 
ق نفک يدرک  الحقائالذي ال يختل أبدًا  و ال ي» و أما الميزان الحقيقي االلهي"«

الکلية و المعني العظيمة فهو ميزان الفؤاد الذي ذکره اهلل في االٓية المبارکة النه من 
تجليات سطوع أنوار الفيض االلهي و السر الرحماني و الظهور الوجداني و الرمز الرباني 

ه و ئو انه لفيض القديم و نور مبين و جود عظيم. فاذا أنعم اهلل به على أحد من أصفيا
أفاض  على الموقنين من أحبائه عند ذلک يصل الى  المقام الذي قال علي عليه 

 الن النظر و االستدالل في غاية الدرجة»   " لوکشف الغطاء ما ازددت يقينا« السالم 
  من الضعف و االدراك فان النتيجة منوطة بمقتضيات الصغرى و الکبرى فهما جعلت 

  ١٨٧ص 
نهما نتيجة ال يمکن االعتماد عليها حيث اختلف آراء الصغرى و الکبرى ينتج م

الحکماء"... فاذًا يا أيها المتوجه الى اهلل طهر الفؤاد عن کل شؤن مانعة عن السداد 
في حقيقة الرشاد . و زن کل المسائل االلهية بهذا الميزان العادل الصادق العظيم 

  الذي بينه اهلل في القرآن الحکيم و النبأ العظيم".
 ان مبارك در اينکه ادراکات حسى و اينکه ميزان حس ناقص است. نمونه اول ،بي

: "سؤال نمود ميزان ادراك در نزد شما چه ميزانيست گفتند ميزان حس ۹۱قوله االاحلىٰ 
است هر امر محسوس محتوم است و هر امر غير محسوس مشبوه. در جواب گفته شد 

اين  ام است نعم المطلوب استدالل برکه ما تحرى حقيقت مينمائيم اگر ميزان حس ت
شد ولى ميزان حس ناقص است زيرا حکم قطعى بوجود صور مرئيه در مرآت مينمايد 
و حال آنکه معدومست و همچنين بصر جميع اين کواکب را متحرك و ارض را ساکن 
حکم ميکند و حال آنکه بعقيده شما ارض متحرك وکواکب ساکن است . و همچنين 



ر شب در مقابل بصر دائره ئى تشکيل ميکند و حال آنکه آن دائره وجود نقطة جواله د
: "مشاعر متفاوت  ۹۲ نمونه دوم ، مشاعر و ادراکات نفوس متفاوت استندارد" ؛ 

  . اگر ادراکات نفوس مرجع أمور شود بيت معمور در لحظۀ خراب و مطمور گردد".
  فصل ششم

  تيبحّجت . برهان .  استدالل و انواع آن در مکا
  استدالل عقلى . استدالل نقلى

بنظر ميرسد که برهان و استدالل در مکاتيب مبارکه به دو روش اصلى استدالل عقلى 
و  استدالل نقلى بيان شده است. و در تحقيق بيشتر با اين حقيقت مواجه ميشويم که 
د اروش استدالل براى هر دو قسم از فوق، حضرت سّراهلل االعظم بنا به ذوق و استعد

مخاطبين الواح مبارکه هر يك از دو روش استدالل را با مضامين و  روشهاى بديعى 
بيان و تبيين فرموده و  بتعداد الوح مبارکه استدالالت عقلى حاوى تنّوع است. 
استدالالت و براهين موجوده عقلى و نقلى در مکاتيب دراثبات مبادى و اصول و  

م و تربيت و  مبادى ادارى و نظائر آن از قلم مبارك تعاليم اخالقى در امر اسنٰى و  تعلي
عّز صدور يافته است که بعلّت نا محدود بودن بيانات و استدالالت اشاراتى مختصر 
بآنها ميگردد تا بتوان با نمونه هاى ارائه شده به چشمه هاى زالل حکمتهاى متعاليه 

و احاديث  ًا از آيات قرآنيّهموجوده در  بيان مبارك آشنائى يافت. استدالالت نقلى اکثر
مأثوره از حضرت رسول اکرم و ائّمۀ اطهار  در اسالم و  نقل بيانات ساير انبياء الهى 
عمومًا و حضرت مسيح ع بوضوح مشاهده ميشود. براى پرهيز از اطالۀ کالم به مسائلى 

 ) اقامه برهان در۱چند از رؤس مطالب مورد استدالل (مطلوب) به اين شرح است: (
) اقامه برهان در اثبات مظهريت جمال اقدس ابهى و حضرت رّب ۲اثبات الوهيت (

) اقامه برهان در  لزوم مربّى آسمانى براى عالم ۳اعلٰى جّل ذکرهما و امر بهائى (
) اقامه برهان در عصمت و علم ۵) اقامه برهان در  لزوم تعليم و تربيت (۴انسانى (

ان در لزوم اطاعت مرکز ميثاق و حفظ وحدت در جامعه ) اقامه بره۶لّدنى انبياء الهى (
)  اقامه برهان در لزوم ۸) اقامه برهان در اثبات روح و عوالم بعد از مرگ (۷امر (



) اقامه برهان در اينکه وحدت افکار ۹اطاعت محض در آراء و اوامر محافل روحانيه (
  ير آن است.و وجدان يکى از اساس حصول به وحدت عالم انسانى است. و نظا
  حّجت . استدالل . اقسام برهان . قياس . برهان ِلّمي . برهان انّي

م و آن منديبراى آشنائى با روشهاى استدالل در متون مکاتيب به چند مقدمه نياز
تعريف  استدالل ، حجت و قياس و روشهاى اقامه آن است. براى اصطالحات فوق 

  منطق  مورد قبول اکثريت اهل فن در کتبالذکر تعاريفى بشرح ذيل در کتب معروف و 
  ١٨٨ص 

 استدالل  . (Argument) حّجتو فلسفه در شرق و غرب نوشته شده است: 
(Resentment)  حجت در کتب فلسفه و منطق باين صورت تعريف و تشريح شده .

: "عمل ذهن يعنى کشف قضاياى مجهول بوسيلۀ قضاياى معلوم، حجت يا  ۹۳است 
استدالل عبارت از تنظيم و تأليف يك سلسله قضايا است براى … استدالل نام دارد

 «اى مجهول. در فرهنگ فلسفى استدالل چنين تعريف شده است: کشف قضيّه
سازد. ار مىقرا براستدالل عبارتست از عمل ذهن که رابطۀ اصل و نتيجه بين قضاي

 »کند که اگر اين قضايا صحيح باشند، نتيجه هم ضرورة صحيح استيعنى حکم مى
: برهان يا صناعت برهان، گونه اى از استدالل  ۹۴ (Demonstration)برهان  −"

.  (Syllogism) قياس −قياسى است که مقدمات آن از يقينيات فراهم شده است
ر ترجمه و شرح اشارات ابن سينا قياس باين قياس يکى از اقسام حجت است. د

: "قياس سخنى است که از قضايايى فراهم  ۹۵صورت تعريف و تشريح شده است 
 توان قياس را که يکىآمده که خود بخود سخن ديگرى را الزم دارد، بنا بر اين مى

از  اقسام حجت است اينگونه تعريف کرد و گفت: قياس عبارت است از سخنى که 
ر حال به… شده است از قضايايى که خود بخود از آن گفتار ديگر الزم آيد  فراهم

ترين اقسام حجت است مجموع باورهاى ذهنى است که از قياس که يکى از مهم
فراهم آمدن و تأليف آن باورهاى پيدا، تصديق مجهول و باور نا پيدا را خود بخود 

وظ تعاريف ياد شده تنها سخن ملف بدنبال دارد، بنا بر اين مقصود از قول يا سخن در



نيست، بلکه همان باورهاى ذهنى است که ما آن را بوسيلۀ وجود لفظى نشان 
 ميدهيم".
،اقامه برهانى که  از علّت پى بوجود معلول  (Apriori demonstration)  برهان ِلّمى

 Aposteriori) برهان ِانّ  −برده ميشود و آنرا در اصالح منطقيون برهان ِلّمي ميگويند
demonstration)  روشى در استدالل که از معلول پى به علّت ميبرند و آنرا در کتب

منطق برهان انّي مينامند. در  ترجمه و شرح اشارات در تفسير معانى لغات و بيان 
برهان اّن يا » : انّ «:  برهان  ۹۴اصطالحات منطقى باين صورت بيان شده است 

است و آن عبارت است از » چرايى«يا برهان » لم«هان در برابر بر»  هستى«برهان 
درست » لم«اين که : از معلول و اثر ، اثبات علت و مؤثر  شود ، در صورتى که برهان 

د ، از آن آيبرابر با آن ، از طريق پى بردن به علت و مؤثر ، معلول ، و  اثر بدست مى
يدا ، در پى بردن از معلول پسوى که رواست يك معلول از علتهاى گوناگون پديد آيد 

، به علت نا شناخته ممکن است اشتباه و غلط پيش آيد ، در صورتيکه رسيدن از 
علت پيدا به معلول نا شناخته جز رسيدن به حقيقت صورت ديگرى محتمل نيست، 
بهمين علت جهت آن برهانى که حقيقتى است و در آن اشتباه و غلط تحقق نخواهد 

ام بنظر ميرسد که اقس −ايى و برهان لم است ، نه برهان هستىداشت همان برهان چر
برهان در مکاتيب از نوع قياس است:  و  در  بيانات مبارکه از  روش و استداللى که 
در نمونه هائيکه در ذيل آورده ميشود تا حّد امکان اين روشها شناسائى و تحقيق 

  خواهد گرديد. 
  ر مکاتيبنمونه هائى از برهان بروشهاى مختلف د

  مطلب اّول ،استدالالت عقلى . نقلى و کالمى در اثبات وجود خدا در مکاتيب
شود که اثبات وجود خدا در آثار در تعمق در معارف امر بديع بسهولت مالحظه مى

نزولى بدالئل عقلى، نقلى  و ايمانى است و  اين قبيل مباحث در بيانات مبارکه نزولى 
گرديد. نمونه  رسىصار و در مواضعى بتفصيل زيارت و  برو تبيينى در نافۀ سّوم باخت

هائى از بيانات مبارکه و روشهاى استدالل که در متون الواح تبيينى زيارت ميشود 



: "وجود الوهيت بدالئل عقليه ثابت است  ۹۶ نمونه اولزيب اين قسمت ميگردد: 
ضرت الوهيت را  :  "ح ۹۷ نمونه دوم. ولى حقيقت الوهيت ممتنع االدراك است" ؛ 

ر آنان وهم تصو اهل مجاز چنان تصور و تشريح کرده اند که بايد بکلى فراموش کرد.
محض است . ولى نفوس مقدسه را در حقيقت الوهيت افکارى است که بتمامه 

  مطابق عقل است".
  ١٨٩ص 

ه در مکتوبى در جواب سائل ک مطلب دّوم ،اقامه برهان در اثبات لزوم تجديد اديان 
پرسد چرا آئين پيغمبران در تغيير و تبديل است، لوح مفصلى از قلم مبارك صادر مى

گشته که رؤس سؤال و اجوبۀ مبارك مستلزم تعمقى عظيم است. از ظاهر سؤال اينطور 
بنظر ميرسد که سائل از احباى پارسى است و آن از لحن و سبك انشائى سائل که 

 شود. اقامۀ برهان در جواب سائلاند استنباط مىالبهاء آنرا نقل فرمودهحضرت عبد
از طريقۀ برهان انّى و بروش قياس است که آن در اقامۀ برهان در تغيير و تبديل عالم 

: "أى يار ۹۸است که براى انسان ناچارًا و ضرورتًا انکار نا پذير است. قوله االحلٰى 
ران آئين پيغمبکه چرا اين بود) بودى ( پرسش نخستپرسش چند نموده   ديرين

ديگرگون گردد . و روش وخشوران مانند بوقلمون . مهتر اسرائيليان را روشى بود و اختر 
و درخششى  را آيينو مهر سپهر جهان باال. عيسويان را تابشى. و سرور تازيان را فرمايشى

يش هريک دگرگون بود . اين چه رازى است . گفتار و کردار و آئين و روش و فرما
نهان و پنهان . زيرا بايد فرمايش يزدان بر يك روش باشد تا بخشش آسمان رخ بگشايد 

) "( بدان اقامۀ برهان در علّت تغيير اديان. جواب مبارك در ادامه لوح در  −" انتهىٰ 
زيرا . تبديل جويدو نفس تغيير  هردرگردد و دگرگون هردم اوست در  آنچه وکه جهان 

صائص عدم تغيير و تبديل از خ . واستامکان  ذاتيۀلوازم از انتقال و تبديل وتغيير 
وجوب .  لهذا اگر عالم کون را حال ير يك منوال بود لوازم ضروريه اش نيز يکسان 

تحول  اش را نيز انتقال وط  ضروريهميگشت . چون تغيير و تبّدل مقرر و ثابت . رواب
 طبيعت واحده مداوم نه . بلکهدرهيکل انسان است که) مثلامکانعالمواجب. ( مثل



از طبيعتى بطبيعتى ديگر . و از مزاجى بمزاجى ديگر انتقال نمايد . و عوارض مختلف 
تغيير دهد .  گردد . و امراض متنوع شود. لهذا پزشک دانا و حکيم حاذق درمان را

و عالج را تبديل نمايد . بديدۀ بينا مالحظه کنيد که انسان  در رحم مادر خونخوار 
است . و در مهد و گهواره شيرخوار . و چون نشو و نما نمايد بر خوان نعمت پروردگار 

شير  دم وحکمى هرگونه طعام تناول نمايد . زمان طفوليت را ازنشيند . و 
فتور و ضعف و پيريرا و سن بلوغرا اقتضائى و جوانيرا قوت و قدرتى . و. رزقىخواريرا 
دردش را درمانى همچنين موسم صيف را اقتضائى ودرجه انسانرا هر در و. رخاوتى

اقتضائى.  و فصل خزانرا خصوصيتى و موسم دى را برودتى. و وقت بهار را نسيم 
حکمت . معطرى و شميم معنبرى

و بتبديل امراض . احکام حاصل گرددتغيير احوال بتغيير که مينمايد اين اقتضاى کليه 
ى هر  دردى درمانتغيير عالج شود . پزشك دانا هيکل انسانرا در هر مرضى دوائى و در

نمايد . و اين تغيير و تبديل عين حکمت است . زيرا مقصد اصلى صحت و عافيت 
است  و چون عالجرا تغيير دهد نادان گويد . اين دليل بر نادانى حکيم است . اگر 

 ولىداروى اول موافق بود  چرا تغيير داد و اگر ناموافق بود چرا در آغاز تجويز  کرد. 
سم ق دوبربدان که آئين يزدانى اين راو بر وجدان بيفزايد و . نمايداذعان نادان رنجور 
. اساس  دلجان و بجهان  تعلق ديگرقسم  و.  گل داردقسمى تعلق بعالم آب و. است

 . از آغاز ايجاد تا يوم معاد و تا ابد االٓباد برلم يتبدل است وآئين روحانى لم يتغير 
رمدى س دائمىآئين حقيقىآن فضائل عالم انسانيست . ويك منوال بوده و هست . و

ابدى خداوند آفرينش است . و قسمى از آئين تعلق بجسم و روش و فرمايش. يزدانى
 اين در ويابد  تغييرو تبديل سن  موسمى و هر درجۀ ازهر و هر زمانىآن بمقتضاى.دارد
ين کور چه که اجديد تفرعات احکام جسمانى اکثر ببيت عدل راجع  دورو عظيم کور

اين دور را فسحت و وسعت و استمرار سرمدى ابدى . و چون را امتداد عظيم است . و
است لذا جهان اين ذاتى لزوم  وامکان خصائص ازتغيير و تبديل 
 استعيين و ترتيب خواهد يافت . اما اسحال و وقت باقتضاى جسمانى جزئيۀ احکام 



آئين يزدانرا تغيير و تبديلى نبوده و نيست . مثال خصائل حميده و فضائل پسنديده و 
ابدا اين  ويزدان  استآئين لوازم ازکاران نيکو رفتار روش پاکان و کردار بزرگواران و

  . اما احکام جسمانى البته باقتضاى زمان تغيير ننموده و نخواهد نمود
  ١٩٠ص 

کورى و دورى تغيير نمايد.  شما ببصر انصاف مالحظه نمائيد در اين عهد و در هر 
عصر که جهان جهانى تازه گشته و جسم امکان لطافت و مالحتى بى اندازه يافته . 

اين گذشته  زا واهلل وال. آيا ممکن است که احکام و آئين پيشينيان بتمامه مجرى گردد
 ونشود تجديد جهان نگرددآئين تازه تاسيس اگر در ظهور مظاهر مقدسه

  قميص تازه جلوه ننمايد".درعالم هيکل
خالصۀ استدالالت مبارکه  در تغيير  اديان (مطلوب برهان) و نتايج حاصله از 

  استدالل باين شرح است
 ، دوملحن بيان مبارك عالوه بر اقامۀ برهان حالت تدريسى و آموزشى دارد.  اول،

جواب مبارك خصوصى نيست و جنبۀ عموميّت دارد،  نظر باينکه سؤال کلّى است و
قلم رؤف ميثاق سؤال سائل را بتمامه ذکر فرموده تا نتايج حاصله از استدالل براى 

 وم ،سسائل خصوصًا و براى استفاده عاّمه عمومًا در دسترس اهل عالم قرار گيرد . 
ود تبديل است و آنچه تغيير پذير نيست آن واجب الوجدر اينکه عالم امکان در تغيير و 

است. در اين روش از محسوسات که براى انسان درکش آسانتر است و آن نظر به 
عالم جسمانى است مثال آورده شده و باين قياس تغيير در احکام جسمانى را براى 

». تسمقصد اصلى صحت و عافيت ا«اند و بيان ميفرمايندکه انسان اثبات فرموده
نجم پبنظر ميرسد که سياق کالم همان سياق روش استدالل در ايقان است.  چهارم ،

تبيين يکى از اصول و مبادى روحانى در امر مبارك که آن تجديد اديان و تداوم   ،
اساس ديگرى در مبادى روحانى امر که آن   ششم ،نزول وحى و ارسال رسل است . 

در  فتم ،هالعدل عمومى تفويض شده است.  تغيير احکام جسمانى است که به بيت
مبادى روحانى در اينکه  اساس اديان الهى يکى است و ال يتغيّر است و در اين بيان 



مبارك مثال از  ال يتغيير بودن روحانيّات و فضائل پسنديدۀ انسانى آورده شده که 
  مالحظات در کتب اديان قبل نيز گواه بر آن است. 

راى اثبات حقانيت مظاهر مقدسه بر دو قسم است برهان عوام برهان ب مطلب سّوم ،
  و برهان خواص 

:  " برهان بر دو قسم است برهان عوام و  ۹۹ الف ، اقامه برهان براى عوام  و خواص
برهان خواص و خواص ببرهان عوام قانع نگردند و عوام نيز ببرهان خواص يقين 

ا خواص اين را برهان نشمرند و حاصل ننمايند . عوام خوارق عادات جويند. ام
امه برهان ب ، اق −قناعت نکنند و سيراب نگردند بلکه دالئل قطعى عقلى جويند" 
 در جواب سائل حّجت در اثبات حقانيت امر در مکاتيب ، استدالل بروش قياس.
اند و مادۀ قياس آن، بر حقانيّت صاحب امر را به روش قياس احتجاج فرموده

د بعد از ظهور اسالم و دعوى رسالت حضرت رسول اکرم که از اعتراضات قوم يهو
ساللۀ عبد مناف قريش بود، و يهود منتظر  ظهور از ذّريت اسحق بودند و  غير از آن 
سالله را مطابق وعود کتب عهد قديم نميدانستند. حضرت عبدالبهاء اين قبيل 

ت اهل اشارات بيان اعتراضات و اعتقادات در دورۀ ظهور  جديد را ، اوهام و سبحا
فرموده و  او را نصيحت ميفرمايند که دورى کن از آن قوميکه باين وسائل و تشبثات 

و  باين  اندعارف به مظهر الهى نميشوند، ولى کسانيکه جام عنايت الهى را نوشيده
اند و آنرا از رحمت الهى براى کسانى که ارادۀ الهى بر آنها تعلّق موهبت فائز شده

راى اين گروه ب  -آورند جزئى از آيۀ سورۀ آل عمران را براى اين گروه شاهد مىگرفته و 
کسب فيض به ظهور جديد به چيزى جز  حقيقت در برهان و آثار موهبت الهى نگاه 

  نميکنند. 
 برهان  در اينکه ذلت کشيدن در سبيل، مطلب چهارم ، برهان بروش قياس اقترانى 

 حقيقت را با يك واقعيت تاريخى مقايسه فرموده اين  امراهلل نهايتا عزت ابديه است
: " امر بدرجه ئى عظيم است که در سبيل حق حتى ذلت سبب عزتست .  ۱۰۰اند 

مالحظه نمائيد که ذلتى اعظم از قتل اشخاص و سلب اموال و اسيرى اهل و عيال 



نيست . در يک صحراى پر مالل دشت کربال اعظم تر از اين ذلت نميشود. حال 
  مالحظه نمائيد که اين ذلت از براى حضرت سيدالشهداء روح العالمين له الفداء 

  ١٩١ص 
عزت ابديه بود و يزيد و وليد هر چند بظاهر عزيز بودند و بر سرير سلطنت مستقر و لکن 

  اين عزت ذلت ابدى بود".
  فصل هشتم

  در معنى لذت هاى ابدى. لذت هاى فانى .  الم  . مشقت . آالم و رفع آن
است.  بحث هاى مفصلى شده» َاَلم«، » لذت«در کتب فلسفه به مواضيعى از قبيل  

حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه ، در لوحى به اينگونه از مباحث که انسان با آن روزانه 
اند مواجه است اشاره فرموده و لذات و مسرات حقيقى و واقعى و ابدى را بيان فرموده

لذائذ و نعماى ناسوتى محدود و فانيست . و چون  :"اى رفيق ۱۰۱. قوله االحلٰى 
بحقيقت نگرى و تعمق نمائى لذائذ اين جهان دفع آالم است يعنى تشنگى صدمه و 
بالست آب تسکين آن حرارت نمايد نه اينست آب فى حد ذاته لذتى دارد . و 
همچنين گرسنگى صدمه زند غذا دفع آن محنت نمايد نه اينست غذا فى حد ذاته 

دارد . و همچنين خستگى مشقت است خواب دفع آن مشقت نمايد نه اينست  لذتى
که خواب فى حد ذاته لذتى دارد . جميع لذائذ عالم فانى از اين قبيل است آنچه 
لذت حقيقى دارد آن فيوضات ملکوت است و فضائل و کماالت انسانست . علم و 

  دانش است صفات رحمانيت و حيات ابدى است .
 که در باره داروين . ولتر . و افکار فيلسوفى آندو فيلسوف و دانشمند.بيانات مبار

در مکتوبى، روش و هدف از تدريس را بيان و از معلمين و فيلسوفان اروپائى که ذکر 
:  ۱۰۲اند. قوله االحلٰى   نام آنان در لوحى گرديده روش و افکار آنها را رّد فرموده

انرا رقى و مدنيت اسرائيليان نگرديدند بلکه جوان"معلمانى که بايران آمده اند سبب ت
از حليه ايمان عارى و براى افکار والتر و دروين مائل نموده اند و حال آنکه تربيت 
انسان بپرورش ابر نيسان آسمانيست. اگر از عرفان و ايقان محروم گردد حيوان 



ه تدنى. ن وحشيست بلکه از خراطين زير زمين محسوب. معلم بايد سبب ترقى باشد
  علت صعود گردد نه سبب هبوط".

  فصل نهم
  مبحث روح انسانى يا نفس ناطقه

مبحث الفاظ و لغات ، جان . حلول . خروج . دخول . روح . مجرد. مجردات. 
  نفس
مراد روح انسانى است و  کنايت از نفس رحمانى  (اصطالح عرفانى)  ، ۱۵۳ جان

: (اصطالح فلسفى) حلول چيزى در چيزى  ۱۰۳ حلول −است و تجليات حق است 
عبارت از  نفوذ و دخول چيزى است در چيز ديگر و فرود آمدن و نزول در مکان و از 

 »حلول الشيىء فى الشيىء ان يکون وجود الحال فى نفسه عين المحل«نظر فلسفه 
ل نفسه وجودش براى محو باالخره حلول بودن شىء است بنحويکه وجود آن حال فى

: بيرون   ۱۰۴ خروج −د بر وجه اتصاف و تعريفات متعددى براى حلول شده استباس
آمدن ، : داخل شدن در ۱۰۵ دخول −شدن ، بيرون آمدن؛ مقابل دخول ، اندر شدن

  وارد شدن؛ مقابل خروج. ورود.
  رجوع کنيد به فصل دوم در نافۀ دوم.  -روح . نفس 

:  ۱۰۶ُمَجرد   -اديان قبل  مجرد. مجردات. در کتب فلسفه و کالم و معارف
(اصطالح فلسفى و عرفانى) مجرد يعنى عارى از قيد و شرط و لواحق و ضمائم و پاك 
از عوارض و تجريد بمعناى جدا کردن ضمائم و خصوصيات شئى است بوسيلۀ ذهن 

 جريدتکلمۀ  –و بعبارت ديگر شئى را خالى از ضمائم وجودى مورد لحاظ قرار دادن 
عناى عريان کردن شخص خود را از عالئق دنيوى ميباشد و مجرد کسى نزد عرفا بم

  است که 
١٩٢  



حکما مجرد بامرى ميگويند که روحانى  –خود را از تمام عالئق مادى دور نگاه دارد 
محض بوده و مخلوط با ماده نباشد چنانکه گويند نفوس و عقول مجرداند و  يا عقول 

  اند. اند و نفوس ذاتًا و وجودًا مجردند و لکن در فعل متعلق بمادهمجردات محض
نمونه  – است و در آن دخول و خروجى نيست ماهيت روح و اينکه آن از مجردات

: "روح انسان مقدس و مجرد است و منزه از  ۱۰۷در لوحى نازل قوله االحلٰى  اول .
دخول و خروج و حلول و صعود و نزول و امتزاج از خصائص اجسام است. تعبير خروج 

شايد  و روح از جسد تعبير مجازيست نه حقيقى . و اين تعلق شايد بتدريج منقطع گردد
و نيز در لوحى ديگر بيانى براى روشن شدن مقصود از  نمونه دوم .فورى باشد". 

: "اگر چنانچه نسبت بروح ذکر حلولى بشود مقصد  ۱۰۸حلول صادر. قوله االحلٰى 
  حقيقت نيست مجاز است.". بنظر ميرسد که تبيين نفخ فى الروح و نظاير آن باشد.

در لوحى که در جواب يکى از اماء   و اقسام آن در سؤال از روح و مراتب و مقامات
الّرحٰمن از قلم مبارك صادر شده بيانات مفصلى است در شرح و تفصيل روح که در 
مکاتيب جلد اول و نيز در مکاتيب جلد سوم درج گرديده است. مطلع لوح فوق 

دال  ىايتها المحترمة. قد وصل تحريرك البديع المعانى اللطيف المبان: « ۱۰۹اينست 
على فرط محبتك هلل و انجذابك الى ملکوت اهلل و اهتزازك بنسيم هاّب من رياض 
معرفة اهلل و غدوت منشرح الصدر عند تالوتى لتلك الرائفة التى تحتوى على معان 

ح طبقه بندى باجمال مطالب مندرجه لو» فائقة    و تألين عن اروح و مراتبه المتعددة
: "انه حقيقة واحدة انما يتعدد باعتبار المراتب و  ۰۱۱ مراتب روحبشرح ذيل است: 

  المقامات".
ن خاصه و ممتاز ميان آنها است و از ارواح حقائق ثابته اند  و در آنها تشخص و شؤ

   حيث ذات و مفاهيم مختلفند
: "و أما االرواح  ۱۱۱در همان لوح مبارك ، تبيين و تشريح گرديده است. قوله االحلٰى 

بتة لها تشخص و تعين و کمال و شؤن خاصة ممتاز بعضها بعض البعض فهى حقائق ثا
  و تختلف من حيث ذواتها و من حيث مفاهيمها".



: "و أما الروح االنسانى فهو نفس ناطقة أى المدرکة  ۱۱۲  روح انسانى . نفس ناطقة
فذة و الحقائق االشياء و کاشفة لها و محيطة بها و لها آثار باهرة و أنوار ساطعة و قوة ن

قدرة کاملة تمتاز بجميع شئونها و مفهومها عن سائر االرواح و انها تتعمد بالماء و الروح" 
اشراق من أنوار الشمس  هو"و أما الروح الملکوتى  :  ۱۱۲لوح اول روح ملکوتى  −

الحقيقة و تجلى من تجليات الالهوت في عالم الناسوت و فيض من الفيوضات 
ية  و انه آية من االٓيات الباهرة و سنوح من السنوحات االبدية و الحيات السرمد

درج گرديده و  تفاوتهائى  ۳و  ۱اين لوح مبارك در مکاتيب ج  يادداشت −الرحمانية" 
: ۱۸۲ص  ۳: [داًال] و در  ج ۲۱۷ص  ۱)  ج ۱در آن به اين شرح ديده مى شود: (

مکاتيب  [تسألين]. در۱۸۲ص  ۳: [تسئلين] و در ج ۲۱۷ص  ۱) ج ۲[دال]. (
» فهو اشراق من انوار«و در مکاتيب جلد سوم » …هو  اشراق  من انوار «جلد اول 

 القدس روح −درج گرديده است که لزوم تطبيق به اصل لوح بنظر ضرورى ميرسد 
) " و أما الروح القدس هو مظهر االسرار الربانية و الحقيقة المقدسة النورانية ۱: ( ۱۱۲

ن قديم من حيث الهوية. أبدي مالفائضة بالکماالت االالهية على ارواح االنسانية.
) " و أما الروح القدس فهو مظهر االسرار الربانية و الحقيقة ۲" ؛ (حيث الصفات

الکماالت االلهية على االرواح االنسانية و هو نور ساطع المقدسة النورانية الفائضة ب
المع على االٓفاق کاشف لکل ظالم حادث فى حقيقة االمکان محيي لالرواح مقدس 

 براى مزيد اطالع -عن االشباح. قديم من حيث الهوية . أبدى من حيث الصفات"
اعجاز در  وکه بصورت موجز  رجوع فرمائيد به مفاوضات حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه

: "مقصود از روح القدس فيض اٰلهى است و اشعۀ   ۱۱۳اند که گفتگوئى بيان فرموده
لوح فوق در مکاتيب جلد اول و جلد سوم تفاوتى  ياد داشت −ساطعه از مظهر ظهور" 

بديده ميشود که بنظر ميرسد سهو در استنساخ لوح است و الزم است که با اصل لوح 
و اما « ۲۱۹مراجعه شود: در مکانيب جلد اول صفحه براى صحت يکى از آن دو 
   و أما الروحُ « ۱۸۳و در مکاتيب جلد سوم صفحه » …روح القدس هو مظهر االسرار

  ١٩٣ص 



که اختالف در ثبت (و هو) در جلد اول و (فهو) در جلد » …دس فهو مظهر االسرارالقُ 
در  با تبيينات حمد و ثنا آستان حضرت من طاف حوله االسماء را که −سوم است 

از ب› روح القدس‹الواح مبارکه عالم بهائى را از سقوط در اوهامات موجوده در معنى 
  داشت. 

: " مالحظه فرمائيد که عقل  ۱۱۴در لوحى است. قوله االحلٰى  مقايسه روح و عقل
انسانى در تزايد و تناقص است و شايد عقل بکلى زائل گردد و لکن روح بر حالت 

عقل ظهورش منوط بسالمت جسم است . جسم سليم عقل سليم دارد واحده است و 
ولى روح مشروط بآن نه . عقل بقّوة روح ادراك و تصور و تصرف دارد ولى روح قّوة 
آزاد است . عقل بواسطۀ محسوسات ادراک معقوالت کند و لکن روح طلوعات غير 

ادراکات بواسطۀ  محدوده دارد. عقل در دائرة محدود است و روح غير محدود . عقل
قواى محسوسه دارد نظير باصره و سامعه و ذائقه و المسه و لکن روح آزاد است چنانکه 
مالحظه مينمائيد که درحالت يقظه و حالت خواب سير و حرکت دارد شايد در عالم 
رؤيا حل مسئله ئى از مسائل غامضه مينمايد که در زمان بيدارى مجهول بود. عقل 

از ادراک باز ميماند و در حالت طفوليت عقل بکلى مفقود بتعطيل حواس خمسه 
  لکن روح در نهايت قوت".

:   ۱۱۵در لوحى است. قوله االاحلٰى  تأثير ارواح مقّدسه بعد از مفارقت از اين عالم
"ارواح مقدسه را بعد از صعود تأثيرات عظيمه و فيوضات جسيمه محقق و آثار عظيمه 

در لوحى است. قوله  روح بعد از مفارقت از بدن ترقى −در آفاق و انفس مقرر" 
: "ترقيات روح بعد از صعود بملکوت مجرد از مکان و زمانست و  ۱۱۶االاحلٰى  

ترقيات بعد از صعود ترقيات کماليست نه مکانى""و چون کماالت الهيه نا متناهيست 
  لهذا ترقى روح را حدى معلوم نه".
 ۱۱۷در لوحى است. قوله االاحلٰى    رقت از بدنوسائل ترقى و ارتقاء روح بعد از مفا

: " بعد از صعود ازين جسد وسيلة ترقى ارواح دعاى ياران و تضرع دوستان است . و 
  همچنين فضل و موهبت حضرت رحمان".



که » بدان: "« ۱۱۸در لوحى است. قوله االاحلٰى    مکان و مقام ارواح بعد از صعود
يقت مجرده مقدس از زمان و مکان است . زيرا روح از حقائق مجرده است . و حق

زمان و مکان از لوازم حقائق جسمانيه و متحيزه است. حقيقت مجرده را چه زمانى و 
چه مکانى . جسم جسمانى نيست تا از براى او مکانى تعيين کنيم ال مکان است نه 

  امکان . . . مکانش مقدس از امکنه . و مقامش منزه از مقامات".
ر د آثار قلم اعلٰى در بقاى روح و اينکه بقاء زمانى است نه بقاء ذاتى.مأخذ در 

لوحى از قلم اعلٰى عزّ نزول يافت تا ستايندگان اسم اعظم و شاربين کؤس ايقان آگاهى 
و اطمينان حاصل شود که حقيقت انسان اين جسم فنا پذير  نيست و نعماى الهى در 

زيه و تقديس روح و جسم در اين عالم و عالم بعد وجود دارد و شرط آن جهد در تن
اينکه . بهائى  كى عبَدالوّهاب علي:  "ا ۱۱۹انقطاع است. قوله عزّ کبريائه و جّل جالله 

و اينکه سؤال از  .ميدهد بر بقاى آن  سؤال از بقاى روح نمودى اينمظلوم شهادت
بياء و أن .معلوم   نمودى انّه ال ُيوَصُف و ال ينبغى ان يذکَر اّال على قدر آن ّت کيفي

 بيتو مقصود آنکه عباد تر . اندمستقيم حق آمده مرسلين محض هدايت خلق بصراط
 .يند قصد رفيق اعلى نما شوند تا در حين صعود با کمال تقديس و تنزيه و انقطاع

 ۀايشانند ماي .سبب ترقيات عالم و مقامات امم است  لعمُر اهلل اشراقات آن ارواح
بهم تمطر الّسحاب و تنبت . عظمى از براى ظهورات و صنايع عالم وجود و علّت 

ح اروا اشياء بى سبب و علّت و مبدأ موجود نه و سبب اعظم  هيچ شئ از .االٔرض 
عالم مثل فرق عالم جنين و اين عالم  و فرق اين عالم با آن .مجرده بوده و خواهد بود 

و الئق آن  اءکه الئق بق ميشود بهيکلىصعود بين يدى اهلل حاضر  بارى بعد از .است 
و بقاء  .چه که مسبوقست بعلّت  بقاء ذاتى اين بقاء بقاء زمانى است نه .عالم است 
 "طوبى للعارفين  اللهج مسبوق و آن مخصوص است بحّق جّل  ذاتى غير

  ١٩٤ص 
: " رب رب عجل فى عروجى الى عتبتك العليا و  ۱۲۰عر وج روح به عوالم روحانى
  ".صعودى الى النشئة  االخرىٰ 



  .انسانى. روح ملکوتى. روح قدسي: روح الجمادى. روح نباتى. روح ۱۱۲ انواع روح
و رجوعه الى هذا » و اما سئلت عن الروح: " «  ۱۲۳) ۱( اقسام روح در الواحى ديگر 

سة. ان الروح کلياته تنقسم الى اقسام الخم» لماع«العالم الناسوتي و الحيز العنصري 
:    ۱۲۴) ٢روح نباتي. روح حيواني. روح انساني. روح ايماني. روح قدسي الهي؛ (

  "فاعلم بان االرواح تنقسم بروح حيوانية و روح انسانية و روح رحمانية و روح الهوتية".
فهو القوة النامية التي » أما الروح النباتي"« : ۱۲۳ روح نباتى —اقسام روح و شرح آن 

  انىروح حيو −تنبعث من امتزاج العناصر المنفردة و معاونة الماء و الهواء و الحرارة" 
فهو قوة حساسة منبعثة من امتزاج و امتصاص » و اما الروح الحيواني: "« ۱۲۳) ۱(

: " فاما الروح  ۱۲۴) ۲(  −عناصر حية متولدة في االحشاء مدرکة للمحسوسات" 
الحيوانية التى مشترکة بين االنسان و الحيوان انها فائزة فى ذاتها و معدومة عند انعدام 
االجساد و اضمحالل االجسام. النها من مواد العناصر فلما کانت مادتها قابلة 

و : " «۱۲۳) ۱( روح انسانى −االنعدام و متغيرة فى تتابع االزمان فالبد انها تفنى" 
عبارة عن القوة الناطقة المدرکة للکليات و المعقوالت و » روح االنسانياما ال

)  ۲المحسوسات فهذه االرواح في اصطالح کتب الوحى و عرف أهل الحقيقة" ؛ (
: " و أما الروح االنسانية عبارة عن النفس الناطقة التى يمتاز بها االنسان عن  ۱۲۵

نية بل هي من مواد روحانية ال يعتريها الحيوان انها ليست من عوالم العناصر الجسما
الفساد و هى معذبة بما انحجبت عن اهلل ربها و احتجبت عن مشاهدة بارئها و ادراك 
موجدها في عوالم االنفس  و االٓفاق و هي متصرفة بذاتها في ادراك کل شئ و محية 

نشاء و بالحقائق الممکنة على ما هى عليها ٕان تتوجه الى مرکز الهدى بين المالٔ اال
اال تنزل في درکات الجهل و العمى و تهبط في طبقات السفلى من الضاللة و الغوى" 

عبارة عن » أما الروح االيماني الملکوتي: "« ۱۲۶) ۱( روح ايمانى . روح رحمانى −
الفيض الشامل والفوز الکامل و القوة القدسية و التجلي الرحمانى من شمس الحقيقة 

المستفيظة من حضرة الفردانية. و هذا الروح به حيوة االنساني  على الحقائق النورانية
و هذا الروح له » المولود من الروح فهو الروح«اذا أيد به کما قال المسيح له المجد 



عود و رجوع النه عبارة عن نور الحق و الفيض المطلق و نظرًا لهذا الشأن و المقام 
ايليا الموعود ان يأتي قبل المسيح.  المسيح له المجد حکم بان يوحنا المعمدان هو

و مثل هذا المقام مثل  السرج الموقدة انها من حيث الزجاجات و المشاکي تختلف و 
أما من حيث النور واحد.و من حيث االشراق واحد بل کل واحد عبارة عن االٓخر ال 

ل؛ التعدد و ال اختالف و ال تکثر و  االفتراق. هذا هو الحق و ما بعد الحق اال الض
: "و أما الروح الرحمانية التي من أمراهلل فهي عبارة القوة القدسية والتأييدات  ۱۲۵)  ۲(

الربانية والتوفيقات الصمدانية و المعارف االلهية و العلوم السماوية التي يؤيد اهلل بها 
من يشاء من عباده الصالحين و بها يحصل لهم المکاشفات الغيبية والمشاهدات 

 يفوزون بالرحمة الکاملة السابقة و النعمة السابغة فيدخلون في جنة االحديةالالريبية ف
و الحديقة الصمدانية و يطربون و يحبرون بما أعطاهم اهلل من فضله و يشکرونه على 

روح الهوتى و روح ملکوتى در الواح بمعانى مشابه بيان  روح الهوتى −نعمه و آالئه" 
: "و أما الروح الالهوتية  ۱۲۷وح الهوتى است  در لوحى شرح ر نمونه اولشده اند 

فهي جوهرة قدسية و کلمة تامة و آية کاملة و سر الوجود والحقيقة المکنونة عن أعين 
کل موجود و هى القلم االعلى و النفس الرحمانية و ظهور الحق عن مشرق االبداع و 

در   ه دومنمون. شمسه في مطلع االختراع فهذه مختصة باالنبياء في عوالم االنشاء
  لوحى روح ملکوتى که از  اشراق شمس حقيقت است و تجلى از تجليات الهوت 

  ١٩٥ص 
: "و أما الروح الملکوتى هو اشراق من أنوار  ۱۱۲است در عالم ناسوت. قوله االحلٰى 

.  وحساير اقسام ر−شمس الحقيقة و تجلى من تجليات الهوت في عالم الناسوت" 
: " قد خلق اهلل أرواحا ال تعد و ال تحصى و منها روح نباتى و روح  ۱۲۸قوله االحلٰى 

  ملکوتى و روح جبروتى و روح عقلى".
: " بين االنبياء أرواح مشترکة و أرواح مختصة کروح  ۱۲۸ ارواح مشترکه انبياء الهى

 االمين انها مختصة بالکلمة العليا و القلم االعلى محمد رسول اهلل کما قال اهلل تعالىٰ 
  ].۱۹۳/۲۶و  ۱۹۴ الشعراء)" [سوره … َنَزَل ِبِه الروُح اْالِميُن. َعَلى َقْلِبَك (



  نفس . مقامات نفس و مراتب آن
در آثار نزولى و تبيينى به تفصيل نازل گرديده و  مأخذ آنها مقامات و مراتب نفس 

اکثرًا در معارف اسالمى موجود است.  مأخذ اصلى آن آيات قرآن کريم است که بعد 
از نزول آن علما و فالسفۀ اسالم در معنى و مقصود آن مجهودات و مساعى بسيارى 

ائل خارج از در اين مسبکار بردند که در کتب فلسفه و کالم يافت ميشود. تحقيق 
ب مراتحدود و حوصلۀ اين رساله است و به مآخذ در قرآن و حديث اکتفا ميگردد. 

بان النفس لها مراتب شتى و درجات ال تحصى. لکن کلياتها » فاعلم: "« ۱۲۹ نفس
في مراتب الوجود معدودة و محدودة بنفس جمادية معدنية. و نفس نامية نباتية و 

. و نفس ناسوتية انسانية و نفس امارة و نفس لوامة و نفس نفس حيوانية حساسية
ملهمة و نفس مطمئنه و نفس راضيه و نفس مرضيه و نفس کامله و نفس ملکوتية و 

  نفس جبروتية و نفس الهوتية قدسية".
: رجوع کنيد به تفسير سورۀ  ۱۳۰جمال قدم جّل جالله   مأخذ در الواح نزولى 

. و نيز در مجاهده و ۱۴ۀ الواح مبارکه چاپ مصر ص والّشمس قرآن کريم در مجموع
کسب استکمال نفس رجوع کنيد به جواهر و لئالى مخزونه که در آيات کلمات مکنونه 

  عربى و اصل کّل الخير بتفصيل نازل شده است.
فاما : " «  ۱۲۹ نفس جمادى −شرح انواع نفس در ساير الواح مبارکه در مکاتيب

عن مادة جوهرية في المعادن و هي کمالها و صفاؤها و عبارة » النفس المعدنية
 »و اما النفس النامية النباتية: " « ۱۳۱(نباتى)  نفس ناميه التأثيرات الظاهرة منها"؛ 

فهي عبارة عن الجوهر الذي تقوم به القوة النباتية التي بها تنبت و تنمو الحبوب و 
د و االستقسات و تعطي االشجار االوراق و االغصان و االشجار بحيث تأخذ من الموا

و النباتات حتى آنا فآنا تترقى و تمتد أغصانها و تعطي ثمارها[ثمارها.در مکاتيب 
هى عبارة »  واما النفس الحيوانية: "« ۱۳۱ نفس حيوانى] و أزهارها و أوراقها" ؛ ۱ج

سانى نفس انعن الجوهر الذي قائم به القوى الحساسة للمحسوسات الجسمانية" ؛ 
عبارة عن النفس الناطقة أي الجوهر الذي »  واما النفس االنسانية: " «  ۱۳۱اطقه) (ن



به تقوم االنسان و الحواس الظاهرة و الباطنة و الکماالت و المعارف الربانية و العلوم 
االلهية و الفنون الصمدانية و الحکم الغيبية و کذلك معرض لشؤن الشهوات الظلمانية 

فسبحان اهلل من هذه االٓية العجبية و النقطة العظيمة و الکلمة والنقائص الناسوتية 
الجامعة في صحيفة االمکان بحيث ترى لها شؤنا مختلفة و مراتب متنوعة متضادة و 

بنظر ميرسد که بيانات مبارکه در مکتوب شرح و   -درجات متعددة مما ال نهاية لها" 
و  نيز در معارف اديان عموما و تبيينات آيات الهيه در الواح جمال قدم جل جالله 

معارف اسالمى باالخص است که آيات شريفۀ قرآنيه را نيز نقل و  استناد فرموده اند 
  که به آن مراجع اشاره مختصرى خواهد شد.

: "و  ۱۳۱ نفس انسانى استعداد صعود و نزول دارد و مراتب و درجات نفس انسانى
ة . هوتية و مجلى لبروز  صفات کاملية ربانيلها استعداد أن تکون مرآة لظهور حقائق ال

و لها تنزالت في ظلمات کونية و احتجابات بحجب کثيفة ناشئة من حدودها و تعينها 
مانعة لوصولها الى مبدئها و مرجعها و ساترة عنها آيات موجدها المودعة فيها بفضل 

عد و هالك الببارئها و الجل ترقياتها الى مراتب القرب و الوصال و تنزالتها في م
  الضالل تتقمص في کل مرتبة و مقام بثياب أخرى غير االٔولى. لذا تعبر في کل مرتبة 

  ١٩٦ص 
: "مثال في مقام تنزالتها في أسفل مراتب الشهوات  ۱۳۲ نفس أماره −بعبارة" 

الحيوانية و اشتغالها بزخارف الدنيا الدنية و شغفها في مشتهياتها الخبيثة الفانية. و 
انجمادها من برودة االمکان و انخمادها عن حرارة حب ربها العزيز الوهاب. و سقوطها 

بنفس  فاعتبرت«منکر و الطغيان و هبوطها في ورطة الضالل و غلوها و انهماکها في ال
رجوع »." ان النفس االمارة بالسوء اال ما رحم ربي«کما قال و قوله الحق » أمارة

"يا : ۶۴کتاب مستطاب اقدس بند کنيد به نافه سى ام در خصوص نقل آيه قرآن. 
لّذى ا مالٔ  االنشآء ال تتّبعوا انفسکم انّها الّمارة بالبغى و الفحشآء اتّبعوا مالك االشيآء

  يأمرکم بالبّر و التّقوٰى انّه کان عن العالمين غنيًّا"



: "ثم تترقى من هذا المقام الهائل و الدرك السافل الى مقام يأتيها ۱۳۳ نفس لوامة
أحيانا نبأ خوضها في ورطة المهالك. و  انغماسها في لجج الغفلة و سلوکها في تلك 

عن بارئها و حيرتها في تيه الضاللة و المسالك. و انحجابها عن اهلل ربها و غفلتها 
الهوى. و نسيانها ذکر اهلل الملك العزيز االعلى. تارة تمر عليها نسيم التبصر في أمرها 
و تتيقظ أقل من الشئ فتلوم ذاتها بما تراها خائضة في غمرات الغفلة و الغى. و تشمتها 

نوها و ى. و تتأسف لدبما تشهدها ( في نسخة تراها) هائمة في بيداء المنکر و البغ
سقوطها و هبوطها في أسفل درجات الذل و الشهوات المهلکة و انحجابها خلف 
حجبات متراکمة التي تمنعها عن الصعود الى الدرجات العالية الروحانية. و تشغلها 
عن ذکر اهلل بهذه الوساوس الباطلة الشيطانية. فالسفها و ندمها في هذا المقام و لومها 

نفس  −" »و ال اقسم بالنفس اللوامة« کما قال جل اسمه » بر بنفس لواميةتعت«ذاتها 
: "و لما ارتقت من هذا المقام االدنى االٔذل االٔوحش. و صعدت الى ۱۳۴ ملهمه

 «مکمن االعز االقرب االوفر . و أيدت بتأييد اهلل و ألهمت مضمون کتابها کما قال 
هاحقيقة تتها آيات االلهام و ظهرت لو أ» اقرأ کتابك کفى بنفسك اليوم عليك حسيبا

الليل من النهار و دعيت الى شاطئ بحر العرفان. و رزقت بموائد القدس من جنة 
الرضوان.  و جنت من أثمار شجرة االحسان و سيقت من أنهر الفضل و االکرام. و 
 تنعمت بنعم البقاء و ذاقت حالوة االٓالء . و عرفت علوها و دنوها و صعودها و هبوطها
و طلوعها و أفولها کما هو حقه و تبصرت في أمرها و تيسر لها عسرها و صارت تميل 
من الفانيات الى الباقيات . و تغمض النظر عن الموجودات و تقلبه الى ساحة العزيز 
الجبار. و ترتقب النداء من المالٔ االعلى و تلتفت الى شؤن التي ترقيها حتى توصلها 

االمتنان. فتصير مهبطا لموارد االلهام بين االنام. و تجد الى عرش االطمئنان و کرسي 
بر بنفس اذًا تعت«من سعيها و مجاهدتها الفوائد التي توصلها الى مقصدها و مطلبها. 

واها و نفس و ما س«النها  ألهمت بفجور ها و تقواها. کما قال تبارك و تعالى » الملهمة
تنبهها بذکر ربها و » و في مقام: "« ۱۳۵  نفس مطمئنه −»"فألهمها فجورها و تقواها

تيقظها بنداء بارئها عن الرقد االوهام و تذکرها بذکر اهلل العزيز العالم. و صعودها و 



عروجها الى مقامات الحب و االطمينان. و انغماسها في طمطام االيقان و مشاهدتها 
 آية التوحيدآيات اهلل من مشارق االمکان و آفاق االکوان و أنفس الرحمن. و ظهور 

من مطلع الجنان و دخولها و خلودها في بحبوحة الجنان و فورانها من حرارة حب ربه 
العزيز المنان. وسير ها و سلوکها الى اهلل المقتدر الملك الحنان . و جلوسها على عرش 

تعتبر «السکينة و االستقرار و شربها من کأوس االستقامة و الثبوت في کل االحيان
: " النها اطمئنت في االيمان و سکن اضطرابها ۱۳۶ نفس راضيه −"»بنفس مطمئنة

و قلقها و رويت غلتها و بردت لوعتها و رقت و انکشفت حجباتها و تبدلت بالنور ظلمتها 
و زالت بطالتها و کمل نقصانها و خرقت أستارها و هتکت أسبالها و ظهرت أسرارها و 

[بنظر ميرسد ا بأن ربك أوحى لهازلزلت أرضها و أخرجت أثقالها و حدثت أخباره
و اذا وصلت الى هذا المقام  ]…سوره الزلزال است۹۹/  ۵و ۴و ۲و ۱اشاره به آيات

االعز االوفى و المورد االعذب االصفى االحلى و شربت من هذا المنهل االرق من 
الصبا تفوز بمقام التسليم و الرضى و ترك الطلب و االقتضاء و تفوض االمور الى اهلل 
  ا ذالملك العزيز القيوم و تتوکل عليه و تتکأ على وسادة فضله و احسانه. و ال ترى في ه

  ١٩٧ص 
على المصيبة العظمى بل انها  المقام ما يخالف رضاها و ال تختار الراحة الکبرىٰ 

راضية بکل ما قضى اهلل لها فتراها فرحة مسرورة عند نزول البليات و شاکرة ممنونة لدى 
تموج أبحر المصيبات و الرزيات و لو يأتيها من سحاب القضاء سهام الشدائد و البأساء  

ه أمطار البث و الضراء لتراها رطب اللسان بشکر ربها المستعان و فصيح و تنزل علي
البيان في ذکر الملك المنان. و هذا مقام لو فزت به لتصل الى السرور ال يتبعه االحزان 
و فرح ال يتلوه االکدار و فرج و سعة ال ينتهي الى الضنك و الشدة و يسر ال يعاقبه عسر 

قبضة قدرة ربك و االرض جميعًا قبضته يوم  القيامة و و محنة الن أزمة االمور في 
د اشاره نگارنده. بنظر ميرسعما يشکرون[ السموات مطويات بيمينه سبحانه و تعالىٰ 

]...فمتى فنت و اضمحلت ارادته في ارادة الحق ۳۹/ ۶۷سوره زمر است  ۶۷به آيه 
زال النقاب و فصارت ارادته عين ارادته و رضائه عين رضائه و ارتفع الحجاب و 



اضمحل الشرك في حقيقة الفؤادظهرت في النفس آية الرضاء اذًا لرضائها بقضاء 
: "فبما ۱۳۷  نفس مرضيه −»" اعتبرت بنفس راضية«بارئها و تسليمها المر خالقها 

ادرکها سوابق الفضل و الرحمة احاطتها االٓالء و النعمة و شملتها ثياب الجود و 
يص االنقياد و الرضوان يخاطب من المالٔ االعلى طوبى االحسان و أقمصها اهلل قم

لك بما قطعت السبيل و طويت الطريق حتى وردت شريعة الوفاء و شربت زالل التسليم 
و الرضاء و ترکت هواك و رضيت بقضاء موالك و انفقت مالك و عليك و فديت روحك 

لى و المقام االٔع و قلبك و فؤادك في سبيل موالك و هذا قرة عينك. و بذلك تنال الى
الرفيق االبهى و تصير مرضية مقبولة عند اهلل ربك و مستظال في ظل فضل موالك 
مستبشرة مسرورة مهتزة بمنه و احسانه ان فضله بعباده المخلصين عظيم. فالٔجل 
صعودها بوسائط الرضا الى معارج المرضية عنداهلل ربها و مقبوليتها في فناء موجدها 

: "و لما طارت باجنحة القدس في فضاء ۱۳۸ نفس کامله −»"اعتبرت بنفس مرضية«
هذا الفردوس و ذاقت حالوة مقامات االنس في حديقة االفريدوس و اجتمع فيها 
هذه المقامات العلية النورانية و تصاعدت الى هذه المراتب الرفيعة الروحانيه  و 

االلهام و  لمواردتفجرت من شواهق حقيقتها ينابيع حکم الصمدانية و صارت مهبطًا 
مطلعًا لسطوع أنوار هذا االشراق و اطمأنت بذکر اهلل المهيمن المنان. و صارت راضية 

ه الکلمات ال تصافها بهذ» لذا عبرت بنفس کاملة«بقضائه و مرضية في فناء بابه 
الروحية الرحمانية و اشتمالها لهذه الصفات الجوهرية الربانية اذًا استحقت و استعدت 

في حديقة ملکوت اهلل التي کانت جنة االبرار و مأوى االحرار الذين استنارت للدخول 
وجوههم ببشارات اهلل و ظهرت فيها نضرة الرحمن و آية المنان. و الى هذه المقامات 

(ياأيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية » بقوله عز کبريائه«أشار 
ن جنة المأوى و حديقة الکبريا و الروضة فادخلي في عبادي و ادخلي في جنتي) ال

العليا و الفردوس االعلى هي رياض ملکوت اهلل التي فتحت اليوم أبوابها و انبسطت 
أرضها و أشرقت أنوارها و أثمرت أشجارهاو تفتحت أزهارها و جرت أنهارها و تموجت 

  بحارها و تفجرت ينابيعهاو رق نسيمها و دق أديمهاو غنت ورقائها".



هى عبارة عن الحقيقة الکلية الجامعة » فاما النفس االالهية: "«۱۳۹ الهيهنفس 
للحقائق الالهوتية الربانية و الدقائق الصمدانية الظاهرة بالنور القديم و الباطنة بالسر 
االعظم العظيم النقطة االحدية التي منها ظهرت االشياء و اليها أعيدت و منها بدئت 

االٓثار  ت بالظهور وو اليها رجعت  فکانت أحدية الذات و واحدية الصفات. ثم تکثر
و تشعبت و تفصلت و تفننت و تالٔالٔت فامتالٔت و تنورت منها النفس و االٓفاق في 
يوم الميثاق . و اهتزت بها هياکل التوحيد و تحرکت و نشئت منها أفنان سدرة التفريد 
و تقمصت بالطراز االول و النور االکمل و ظهرت من آية منها کل االسماء المدرکة 

 نسانية و نشئت من سمة منها کل الصفات الحقيقية الغيبية فهى مرکز دائرةللحقائق اال
الوجود بظهور ( ال اله اال اهلل) و قطب فلك البقاء الذي يدور عليه کوکب التفريد و 
  التوحيد بحيث يدور کل الحقائق الغيبية حول هذه النقطة االٔحدية الالهوتية و تقتبس 

  ١٩٨ص 
 ورانية من هذه النار المشتعلة الملتهبة الناطقة في سدرةکل الکينونات اللطيفة الن

قيقة عبارة عن ح» و هذه النفس«االنسانية بانه ال اله اال هو العزيز المقتدر القيوم 
و االعراش الحقيقة ال تقدر ان تجول فوارس عقول البشرية في هذا  الهياکل المقدسة

ار  انما للمخلصين منهم الحظ المضمار و ال تطرق طيور ادراکات البرية هذه الدي
االوفر من أشعة هذا النور االنور عند مسارعتهم و وفودهم الى باب مليك مقتدر"[رحوع 

اب " در ايقان شريف و آيه اول کتانسان کاملکنيد به بيانات قلم اعلٰى در خصوص "
  مستطاب اقدس و ساير آيات نازله].

از تاليفات کثيرۀ در اين موضوع . به معرفى چند نمونه مأخذ در معارف اسالمى 
، ۱۴۰اشاره ميشود و مجال گفتگو و تحقيق در آنها در اين مجموعه نيست . نمونه اول 

اثرى است که فخرالدين محمد بن عمر الرازى از مفسرين و  متکلمين مشهور اهل 
سنت و جماعت و  مذهب اشاعره بنام کتاب النفس و الّروح و شرح قواهما تاليف 

ست. تاليف فوق مورد انتقاد بعضى از اهل فن قرار گرفته که شارح کتاب به نموده ا
کتاب گوهر مراد تاليف متکلم و متأله شهير در  ۱۴۱آنها اشاره نموده است ؛ نمونه دوم  



نزد شيعۀ اماميّه مّال عبدالّرزاق الهيجى. در فصول مراتب نفس و  اتحاد و ارتباط 
ناسخ مطالب سودمندى تهيه و تاليف نموده نفس و بدن و حدوث نفس و بطالن ت

. در اسرار الحکم مال هادى سبزوارى از علما و  فالسفۀ مذهب  ۱۴۲است ؛ نمونه سوم 
ا بتفصيل اقوال ساير حکما ر» در خود شناسى و معارف نفس«شيعه در  باب چهارم 

راهين ذکر ب  درج نموده و نظرات خود را نيز  بعد از ذکر مقدماتى  در  عناوينى مانند :
› ناسخابطال ت‹، › در بيان حدوث و قدم نفس ناطقه‹، › نفس ناطقه‹، › نفس‹تجرد 

  .و غيره به بحث و  استدالل پرداخته است› در بقاى نفس ناطقه بعد از فساد بدن‹، 
:  ۱۴۳. بيان مبارك. قوله االحلٰى مقامات نفس و شؤ ن و مراتب صعود و نزول آن

نفوس على اختالف مراتبهم و شئونهم و درجاتهم يجرى عليهم بان ال» اذًا فاعلم"«
الى ما کنا فيه من مقامات النفس و مراتبها و شؤنها و » فلنرجع« هذا الحکم ... 

هذه االٓية الکبرى في مقام تدل على النفس و مراتبها » فقلنا«علوها و دنوها و سموها 
غلبت «اذا فاعرف ما قال جل ذکره … و تقلبها من مرتبة الى مرتبة و من مقام الى مقام

ٕاي غلبت و اضمحلت و فنت نفس االٔمارة بالسوء من الصوائق النازلة عليها » الروم
من عوالم الملك و الملکوت و الشهب الثاقبة الواردة عليها من مکامن العز و الجبروت 

مها واذا أيدت بجنود النصر و الهدى. و نصرت بمالئکة الروح و التقى.و انتبهت من ن
ان بي —و غفلتها و انتهت من خوضها و هبوطها و سقوطها و شهدت نزولها و دنوها " 

: "و اما الروح ۱۴۴ رّد رجوع روح بعد از مفار قت از بدن به اين عالممبارك در  
ال تعد روحا الن حکمها حکم سائر الکائنات من حيث الکون و الفساد و …االنسانى

موتى دع ال« کما هو مصرح في االنجيل. حيث يقول الحدوث و التغيير و االنقالب 
المولود من الجسد جسد هو . والمولود من الروح فهو الروح. و » ليدفنوها الموتى

الحال ان الذي کان يدفن ذلك الميت کان حيا بحياة نباتية و روح حيوانى و روح 
شخص ك الناطق انساني. اما المسيح له المجد حکم بموته و عدم حياته.حيث ان ذل

کان محروما من الروح االيماني الملکوتي. و بالجملة هذه االرواح الثالثة ال عود لها 
  و ال رجوع لها بل انها تحت االنقالبات و الحدوث و الفساد" 



ه مطلب اول ، رجعت روح ب :اصول عقائد بهائى  در مسئله روح در بيانات تبيينى
: " و أما مسئلة الرجوع الى هذه الدنيا   ۱۴۵ اين عالم بعد از موت ممکن نيست

الفانية. فهذه الدنيا دار العذاب و دار البالء و دار الشقاء. فالرجوع اليها عقاب أيضًا 
لکل انسان من الملوك و المملوك... فکيف االنسان يحب الرجوع اليها و الى هذه 

الجسد متى  قفس العيشة الضنکة المحاطة بأنواع البالء. بل الروح کطير محصور في
طلب دوم متکسر هذا القفس طارت الطير الى رياض الملکوت بکل سرور و حبور" ؛ 

  ، مقصود از ذکر رجعت در کتب الهى رجعت آثار و صفات است نه رجعت عنصرى 
  ١٩٩ص 

: " بارى ذکر رجعت در کتب الهى مذکور و اين مقصد رجوع شئون و ۱۴۶و جسدى
ست که در هر  کور عود مينمايد نه مقصد أشخاص و آثار و کماالت و حقائق انواري

  ارواح مخصوصه است".
: " اين اعتقاد تناسخ از عقايد قديمه ۱۴۷ رّد اعتقاد به  تناسخ و بيان عقائداهل تناسخ

أکثر أمم و ملل است حتى فالسفۀ يونان و حکماى رومان و مصريان قديم و آثوريان 
و اوهام مزخرف. و برهان اعظم تناسخيان  عظيم. و لکن در نزد حق جميع اين اقوال

اين بود که مقتضاى عدل الهى اين است که اعطاى کل ذي حق حقه شود. حال هر 
انسانى ببالئى مبتال شود گوئيم که کوتاهى نموده است. و لکن طفلى که هنوز در 
رحم مادر است و نطفه اش تازه انعقاد گرديده است و کور و شل و ناقص الخلقه 

يا چه گناهى نموده است که بچنين جزائى گرفتار شده است پس اين طفل اگر است آ
چه بظاهر در رحم مادر خطائى ننموده و لکن پيش از اين در قالب اول جرمى کرده 
که مستوجب چنين جزائى شده. ولى اين نفوس در اين نکته غافل گشته اند که اگر 

ميشد و حق چگونه يفعل ما  خلقت بر يک منوال بود قدرت محيطه چگونه نمودار
يشاء و يحکم ما يريد ميگشت ... اين کأس چندان حالوتى نداشته که آرزوى تتابع 
و تکرر شود پس دوستان جمال أبهى ثوابي و اجرى جز مقام مشاهده و لقا در ملکوت 

  ابهى نجويند".



که  هوش دالئل نقليه . رد مسائل فنيه و افکار فالسفاقامه برهان و  استدالل بر
: "در اين ايام بعضى از  بيفکران   ۱۴۸ مخالف و مغايرت با نصوص کتاب اهلل دارد

چنان گمان کرده اند که فنون مخالف حقائق و معانى منزله از رب بيچون است. و 
حال آنکه آنچه بوحى الهى نازل حقيقت واقع . و آنچه از مسائل فنيه و افکار فالسفه 

ن نقص در فنون و علوم است نه در حقائق و است . آ مخالف نص صريح کتاب
معانى مستنبطۀ از جمال معلوم. چنانکه در قرآن آياتى مصرح نازل که مخالف آراء 
حکميه و مسائل فنيه و قواعد رياضيه اهل فنون آن عصر بود. لهذا همچو گمان شد 
 قکه اين نصوص الهيه خالف واقع. زيرا مخالف قواعد فنيۀ رياضيۀ مسلمه در آفا

بود. و در آنزمان مسائل رياضيه بتمامها مؤسس بر قواعد بطلميوسيه بود. و مجسطى 
در جميع اقاليم مسلم جميع اهل فنون بود و مبناى رصد بطلميوس بر سکون ارض و 

مخالف  »و کل في فلك يسبحون« حرکت افالك بود و نصوص قرآنيه چنانچه ميفرمايد 
فتاب را حرکت فلکى قائل . و نص قرآن آن. و همچنين از اساس رصد بطلميوس آ

 والشمس تجرى لمستقر لها ذلك«آفتابرا حرکت محورى ثابت. چنانچه ميفرمايد 
ولى بعد از آنکه اصحاب فنون و رياضيون هزار سال تدقيق کردند. » تقدير العزيز العليم

و تحقيق نمودند . و آالت و ادوات راصده ايجاد کردند . و رصد نجوم نمودند . 
واضح و مشهود شد و ثابت و محقق گشت که نص صريح قرآن مطابق واقع و جميع 

  قواعد بطلميوسيه باطل".
: "ان النشأة االخرى نسبتها الى النشأة االولى  ۱۴۹ . النشأة االخرىٰ  النشأة االولىٰ 

کنسبة النشأة االولى الى نشأة االرحام. أما کان عالم االرحام بالنسبة الى هذا العالم 
هام و أحالم. و کذلك النشأة الدنيوية أوهام بالنسبة الى النشأة االخروية.". و نيز  أو

  رجوع کنيد به فصل پنجم در نافۀ دوم و نافه سى ام.
 بيانات مبارکه در نقل نظرات ماّديون ايران و بيان آنان بنقل از نظرات ماّديون اروپا

ورت از تحليل ... در اينص تحقق کائنات از ترکيب است و تشتت موجودات: "  ۱۵۰
ب " ايرانيان ميگويند علماى طبيعيون اين مسئله را چنين ترتي ، "چه احتياج بحي قدير



ميدهند و بر اين اساس جميع مسائل طبيعيه را تاسيس مينمايند. زيرا اين اصل مذهب 
آنان است و مسائل ديگر بتمامها فروع. و آن اينست که در عالم وجود عناصر بسيطه 

ر يک جزء واحد است  و قابل تجزي و تفصيل نيست و جميع کائنات ترکيب اين ه
عناصر مفرده يعنى مرکب از اجزاء متنوعه اند يعنى عناصر بسيطه را تشبيه بحروف 
نمايند و حروف تجزى نشود مثال الف مفرد است اين را از هم تجزى نتوان نمود اما 

  جزى حروف متعدده اند کلمه را تفصيل و ت کائنات سائره بمنزلۀ کلمه اند که مرکب از
  ٢٠٠ص 

توان نمود. بارى گويند که چون در جميع موجودات مالحظه نمائى واضح و مشهود 
است که اينعناصر بسيطه بصور نا متناهيه منحل و ترکيب شده است هر ترکيبى کائنى 

يابد.  قاز کائنات موجوده. و چون اين ترکيب تحليل گردد عدم نسبى و اضافى تحق
زيرا عدم محض را مستحيل و محال دانند. مثال گويند اجزائى ترکيب شده است و از 
آن ترکيب انسان تحقق يافته. چون اين ترکيب تحليل گردد اين کائن بشرى از ميان 
برود. ولى آن اجزاء اصليه و عناصر فرديه باقى و بر قرار است. پس تحقق کائنات از 

ر اين ت از  تحليل اين ترکيب و تحليل متتابع و مستمر دترکيب است و تشتت موجودا
  صورت چه احتياج به حى قدير".

: " هر چند غافالن ايران متابعت ماّديون فرنگيان خواهند ۱۵۱ بيان مبارك و شرح مسئله
و پيروى طبيعيون اروپ تقليدًا آرزو  دارند ولى از قواعد و اصول آنان بي خبرند و از 

موضوع و محمول ايشان بي اطالع. اروپائيان در مذهب طبيعى بحسب ادله و حجج و 
فکر  و آراى خويش محققند ولى طبيعيون ايران مقلد. لهذا با فرنگيان در اين مسئله 
مباحثه و بيان آسان زيرا بقاعده و دليل صحبت ميدارند و انسان بقاعده جواب 

رف است. زيرا آنچه ميگويند صميدهد. ولى با اين مقلدان ايران بسيار مکالمه مشکل 
  مدعاست نه دليل و نه برهان".

  براى رد نظرات آنان مراجعه باصل لوح فرمائيد.  رّد نظرات طبيعيون
  فصل نهم



  عالم خلقت . فطرت انسان
نقل خالصه نظرات طبيعيون ، فالسفه قدما ، و  انبياى الهى در تفاوت فطرت در 

ک ه تفاوت در اصل فطرت موجود و استناد مبارنفوس و  بيانات مبارکه در  باره اينک
  ۱۵۲  به آيه قرآنيه است ، ولى تربيت تأثير دارد

 "طبيعيون دو قسمند قسمى بر آنند که اين بهترى مطلب اول ، طبيعيون دو قسمند ،
و بر ترى و تفاوت بين بشر در اصل خلقت است ... و قسم ديگر از فالسفه قدماء بر 

  ر و امتياز عقول و هنر از تربيت است."آنند که تفاوت بين بش
" انبيا بر آنند که در اصل فطرت تفاوت  ۱۵۲ تفاوت در فطرت انسانى وجود دارد

وس بشر ئى محتوم و معلوم. البته نفمسلم و مبرهن  و فضلنا بعضکم على بعض قضيه
در اصل فطرت مختلفند"براى آشنائى کامل به روش استدالل الزم است که به اصل 

  وح مبارك مراجعه شود.ل
  

  ٢٠١ص 
  مآخذ و منابع 

  
  .٣٠٨ص  ٣م . ج   ۱
  .٢٤٤ص  ٣م . ج    ۲
  .٢٥٣ص  ٢م . ج   ۳
  .۱۱۲-۱۱۱. ص  ۱ج   ۴
  .۴۶-۴۵مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر  ص  ۵
 .۱۶۵محاضرات هفته سوم ص   ۶
  .۷۴ص  ۲ملل و نحل شهرستانى  ج   ۷
    .۱۱۰ص  ۲توضيح الملل . ترجمه ملل و نحل. ج   ۸
  .۶۸ص  ۲ملل و نحل شهرستانى  ج    ۹



  .۱۰۱ص  ۲توضيح الملل . ترجمه ملل و نحل. ج   ۱۰
  .۶ص  ۲تاريخ بزرگ جهان ج   ۱۱
  .۱۷۲ -  ۱۷۳صص ۳م . ج   ۱۲
      .۱۳التعريفات ص   ۱۳
  .۷۹فرهنگ علوم عقلى ص   ۱۴
  .۴۷۵ص ۳م . ج   ۱۵
  .۲۱۸ -۲۱۹صص  ۱م . ج   ۱۶
  .۱۸۲ص  ۳م . ج   ۱۷
  .۱۷ -۱۸صص  ۱اى ج حکمت الهى. قمشه  ۱۸
  .۳۵۴ص  ۳م . ج   ۱۹
  .۶۶۰ص  ۲ترجمه و شرح اشارات ابن سينا ج   ۲۰
  بنقل از شفا ابن سينا و اسفار مّال صدرا. ۶۲۱فرهنگ علوم عقلى ص   ۲۱
  .۲۵۴ -۲۵۶صص  ۳م . ج   ۲۲
  (ترجمه التعريفات جرجانى). ۱۲۸ص  ۴۵لدهخدا ج   ۲۳
  ).۵۶۷دکتر غنى ص (نقل از تاريخ تصوف  ۴۹۸۲ص  ۴فمعين ج   ۲۴
    .۶۶ص  ۲م . ج   ۲۵
  .۳۵۴ص  ۳م . ج   ٢٦
  .۲۵۴ص  ۱ترجمه و شرح اشارات ابن سينا ج   ۲۷
    .۳۳۷ادعيه محبوب ص   ۲۸
  .۲۱۸ص  ۱م . ج   ۲۹
  .۴۹ -۵۱ص  ۱م . ج   ۳۰
  .۳۳۲-۳۳۳ترجمه و  تفسير تهذيب المنطق تفتازانى صص   ۳۱
  .۲۱الهيات فاضل تونى ص   ۳۲
  .۴۳۰۴ص  ۴فمعين ج   ۳۳



  .۸۸ -۸۹صص  ۱الهيات قمشۀ ج   ۳۴
  .۳۵۷ترجمه و  تفسير تهذيب المنطق تفتازانى صص   ۳۵
  .۳۸۸ترجمه و  تفسير تهذيب المنطق تفتازانى صص   ۳۶
  .۶۴التعريفات ص   ۳۷
  .۸۹ص  ۱الهيات قمشۀ ج   ۳۸
  .۳۳۶ص  ۲. نقل از اخوان ج ۷۱۰ص  ۲فمعارف اسالمى ج   ۳۹
  .۵۶تهافت التهافت ص  . نقل از۷۱۳ص  ۲فمعارف اسالمى ج   ۴۰
 .۷۱۷ص  ۲فرهنگ معارف اسالمى ج   ۴۱
  .۲۰۴نجات حکيم ابن سينا ص   ۴۲
    . ۵۷۶درة التّاج . تاليف قطب الّدين شيرازى ص   ۴۳
  .۱۸۷ -۱۸۸صص  ۱حکمت الهى قمشۀ ج   ۴۴
  .۱۴ص  ۱م . ج   ۴۵
  .۶۶ص  ۲م . ج   ۴۶
  .۳۶۲ترجمه و تفسير  تهذيب المنطق تفتازانى ص   ۴۷
  .۳۹۶و تفسير  تهذيب المنطق تفتازانى ص  ترجمه  ۴۸
  .۱۶ص  ۱م . ج   ۴۹
    .۳۶الهيات فاضل تونى ص   ۵۰
  (نقل از دانشنامه عالئى ابن سينا). ۶۲۲ص  ۲شرح اشارات ابن سينا ج   ۵۱
   ۲(نقل از کتاب شفا ابن سينا ج  ۱۷۶۵ص  ۳فرهنگ معارف اسالمى ج   ۵۲

  ).۵۱۳ص   
  .۱۵الدين طوسى) ص شرح کشف المراد (خواجه نصير   ۵۳
  .۵۱۰فرهنگ اصطالحات فلسفى ص   ۵۴
  .۳۲۲-۳۲۳فرهنگ اصطالحات فلسفى صص   ۵۵
  .۶۳۷-۶۳۸فرهنگ اصطالحات فلسفى صص   ۵۶



  .۱۰۵۵ص  ۵لدهخدا ج   ۵۷
  .۶التعريفات جرجانى ص   ۵۸
  .۱۲۰-۱۲۱صص  ۱فرهنگ معارف اسالمى ج   ۵۹
  .۳۱۱  - ۳۱۲ترجمه و تفسير تهذيب المنطق تفتازانى صص   ۶۰
  . تاليف دکتر عليرضا فيض. ۱۷۳مبادى اصول و فقه ص    ۶۱
  .۵۹۴شرح غرر الفرائد يا شرح منظومه حکمت ص   ۶۲
 .۲۴۷-۲۴۸شرح اشارات و تنبيهات. ابن سينا. نمط چهارم .صص   ۶۳
 .۲۶۴. نمط چهارم .ص ۱شرح اشارات و تنبيهات. ابن سينا. ج   ۶۴
 .۲۶۷ -۲۶۸نمط چهارم .صص  . ۱شرح اشارات و تنبيهات ابن سينا. ج   ۶۵
  .۲۷۱همان مأخذ. نمط چهارم .ص   ۶۶
 .۲۷۳همان مأخذ. نمط چهارم .ص   ۶۷
  .۲۷۷همان مأخذ.. نمط چهارم .ص   ۶۸
 .۲۷۸همان مأخذ. نمط چهارم .ص   ۶۹
  .۲ – ۷۳المبداء و المعاد ابن سينا صص   ۷۰
  .۲۹تلمود فصل اول  ص   ۷۱
  و  ترجمه کامل صفحات ۶و  ۳شرح بيست و پنج مقدمه ابن ميمون صص   ۷۲

  .۱۵۰الى  ۹
  .۴۸۷ -۴۹۸فلسفۀ علم کالم (ترجمه احمد آرام) صص   ۷۳
  .۹۱ – ۱۰۸صص   ۱اصول کافى ج   ۷۴
  .۳حديث شماره  ۶۶نوادر االخبار ص   ۷۵
  .۵حديث شماره  ۶۶نوادر االخبار ص   ۷۶
  .۱۶۸. تاليف عبدالّرزاق الهيجى ص گوهر مراد  ۷۷
  نتأليف متکلم شيعه ، جمال الّدي». المباحث الکالمية اللّوامع االلهيّة فى  ۷۸

  ۶ -۷۹  مقداد ابن عبداهلل االسدى الّسُيورى الِحلّى. صص



  .۴۱کيمياى سعادت ص   ۷۹
  . ۲۵و  ۱۸شرح کتاب فقه االکبر ابوحنيفه صص   ۸۰
  .۳۸۸کلمات مکنونه. مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر ص   ۸۱
  .۵۹ه چاپ مصر ص لوح برهان. مجموعه الواح مبارک  ۸۲
  .۴۰ص  ۲م . ج   ۸۳
  .۱۵۹ص  ۲م . ج   ۸۴
  .۱۱۰ص  ۱م . ج   ۸۵
  .۱۱۰ص  ۱م . ج   ۸۶
  .۱۱۱ص  ۱م . ج   ۸۷
  .۱۱۲ -۱۱۳صص  ۱م . ج   ۸۸
  .۱۱۲ص  ۱م . ج   ۸۹
  .۱۱۲ -۱۱۳ص  ۱م . ج   ۹۰
  .۲۸۰ص  ۳م . ج   ۹۱
  .۲۴۹ص  ۲م . ج   ۹۲
    .۱۳۳منطق صورى ص   ۹۳
  .۶۲۱ص  ۲ابن سينا ج ترجمه و شرح اشارات حکيم   ۹۴
  .۴۵۷ص  ۲ترجمه و شرح اشارات حکيم ابن سينا ج   ۹۵

  
  ٢٠٢ص 

  مآخذ و منابع
  

  .۳۸۰-۳۸۱صص  ۳م . ج   ۹۶
  .۳۹۰ص  ۳م . ج   ۹۷
  .۶۴  - ۷۲صص  ۳. م . ج  ۴۵۲ -۴۵۷صص  ۱م . ج   ۹۸



  .۲۶۴ص  ۳م . ج    ۹۹
  .۳۰۶ص  ۳م . ج   ۱۰۰
  .۴۵۰ص  ۳م . ج   ۱۰۱
  .۴۵۸ص  ۳م . ج   ۱۰۲
  .۷۶۲ص  ۲فرهنگ معارف اسالمى ج   ۱۰۳
  .۱۴۱۳ص  ۱فمعين ج   ۱۰۴
  .۱۴۹۸ص  ۱فمعين ج   ۱۰۵
  ، نقل از اسفار مال صدرا و  ۱۶۹۵ص  ۳فرهنگ معارف اسالمى ج   ۱۰۶

  شفا ابن سينا.
  .۱۷۴ص  ۳م . ج   ۱۰۷
  .۲۱۷ص  ۳م . ج   ۱۰۸
    .۱۸۳ -۱۸۴صص ۳و م ج  ۲۱۷ -۲۲۰صص  ۱م . ج   ۱۰۹
  .۱۸۲ص  ۳ و م ج ۲۱۷ص  ۱م .  ج   ۱۱۰
  .۱۸۳ص  ۳و م ج  ۲۱۸-۲۱۹صص  ۱م . ج   ۱۱۱
  .۱۸۳ص  ۳و م ج  ۲۱۹ص  ۱م .  ج   ۱۱۲
  .۸۲مفاوضات ص   ۱۱۳
  .۴۷۴ص  ۳م .  ج   ۱۱۴
  .۱۸۶ص  ۳م .  ج   ۱۱۵
  .۱۸۸ص  ۳م . ج   ۱۱۶
  .۴۴۰ص  ۳م . ج   ۱۱۷
  .۷۰ص  ۲م ج   ۱۱۸
  .۱۶۴-۱۶۵مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر صص   ۱۱۹
  .۲۴۲ص  ۳م ج   ۱۲۰
  .۱۸۳ص  ۳م ج   ۱۲۱



  .۴۸۱ص  ۱م . ج   ۱۲۲
  .۱۲۸ص  ۱م . ج   ۱۲۳
  .۴۸۱ص  ۱م . ج   ۱۲۴
  .۴۸۲ص  ۱م . ج   ۱۲۵
  .۱۲۹ص  ۱م ج   ۱۲۶
  .۴۸۲ – ۴۸۳صص  ۱م . ج   ۱۲۷
  .۴۸۳ص  ۱م . ج   ۱۲۸
  .۸۵ص   ۱م . ج   ۱۲۹
  .۱۴مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر ص   ۱۳۰
  .۸۶ص ۱م . ج   ۱۳۱
  .۸۷ص  ۱م . ج   ۱۳۲
  .۸۷ -۸۸صص  ۱ م . ج  ۱۳۳
  .۸۸ص  ۱م . ج   ۱۳۴
  .۸۹ -۹۰صص  ۱م . ج   ۱۳۵
  .۹۲-۹۱صص ۱م . ج   ۱۳۶
  .۹۲ص  ۱م . ج     ۱۳۷
  .۹۴-۹۳صص  ۱م . ج     ۱۳۸
  .۹۶-۹۷صص  ۱م . ج     ۱۳۹
  کتاب النفس و الروح و شرح قواهما. تأليف  فخر الّدين رازى.    ۱۴۰
  .گوهر مراد فصل مراتب نفس. تأليف عبدالّرزاق الهيجى    ۱۴۱
  اسرار الحکم : تأليف  مالهادى سبزوارى.    ۱۴۲
  .۹۸ -۱۰۰صص  ۱م . ج     ۱۴۳
  .۱۲۹-۱۲۸صص  ۱م . ج     ۱۴۴
  .۱۹۷-۱۹۶صص  ۱م . ج     ۱۴۵



  .۲۴۹ص  ۱م . ج     ۱۴۶
  .۲۴۸ص  ۱م . ج     ۱۴۷
  .۱۰۸ -۱۰۹صص  ۲م . ج     ۱۴۸
  .۱۳۱ص  ۱م . ج     ۱۴۹
  .۳۷۵و  ۳۷۶ص  ۱م . ج   ۱۵۰
  .۳۷۴-۳۷۵صص  ۱م . ج   ۱۵۱
  .۳۷۷  - ۳۷۸ص  ۱م . ج   ۱۵۲
  .۶۲۷ص  ۱فرهنگ معارف اسالمى ج   ۱۵۳

 
   



  ۲۰۳ص    

  يازدهم نافه
  ادعيه و متون ادعيه

  و
  مناجاتهاى مبارکه

   



  ۲۰۴ص 
  يازدهم نافه

  ادعيه و متون ادعيه و مناجاتهاى مبارکه
   

حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در مکاتيب مبارکه به تفصيل و نيز باختصار تعداد  مقدمه
ه اند کهاى خدا را در شروع ادعيه و مناجاتها نازل فرمودهاسماءاهلل و نامبيشمارى از 

بنظر ميرسد به همان رويّه شروع ادعيه و مناجاتها در آيات نزولى حضرت رّب اعلى و 
ثرى از مناجاتهاى مبارکه تعدادى از تعاليم اخالقى و جمال اقدس ابهى است. در اک

ايمانى و آداب سلوك و  معاشرت و اجراى وظائف خطيره و روحانى مؤمنين، ياد آورى 
و به درگاه حضرت بارى و جمال اقدس ابهى نيايش و مسئلت گرديده است. بدون 

صول و نيل حهيچ شبهه اى مى توان گفت که براى استکمال و تنزيه و تزکيه نفس ، 
به مراتب کمال و بلوغ روحانى، در ادعيه مبارکه عالوه بر اينکه متون ادعيه راز و 
نيايش بدرگاه حضرت احديت است. حاوى اعتقادات  بهائيان به توحيد و وحدت 
مظاهر الهيه و  مسئلت و طلب تاييد براى حصول اينکه انسان مثال و صورت جمال 

د و ميثاق متمسك و راسخ در حّب مظهر امراهلل بماند، الهى شود و به عروة الوثقى عه
و  نيز توفيق در اجراى تعاليم شرعى و روحانى و حفظ از اشرار و  پرهيز از ناقضين عهد 
و تبليغ و اشاعۀ امراهلل و نظاير آن است که با شرکت در جلسه رسمى بهائى که آن 

ات نظم ادارى استماع شرکت در ضيافات نوزده روزه و جلسات ايام محرمه و جلس
  ادعيه براى  سعى در حصول به جامع جميع کماالت انسانى شدن کفايت ميکند. 

اکثرى از الواح و ادعيه با ذکر خداى متعال و مظهر آغاز و شروع ادعيه و مناجاتها 
آغاز و  هواهلل . هواالبهى . يا من هو سميع. جمال و کمال او شروع ميشود مانند:

ابتداى مناجاتهاى مبارکه تشابهات کامل با ادعيه نازله از قلم اعلى و حضرت اعلى 
دارد و  نيز بوضوح نشان ميدهد که شروع هر مناجاتى  اقرار به وحدانيت خداى متعال 

  است.



  رجوع کنيد به نافه نهم. اسماء اهلل و صفات خدا در ادعيه مبارکه و مآخذ آن
"ياران الهى و اماء رحمان  : ۱قوله االحلٰى  ىيب و طلب تأييد الهانواع ادعيه در مکات

نمودم و احبّاى لندن ى در نهايت همت. من نيز عجز و زارى و بيقرارى بملکوت ابه
  ".را تأييدات و توفيقات صمدانيّه جستم

نظر باينکه در  اکثر  مجلدات ادعيه مبارکه بنام اذکار المقربين که توسط  متون ادعيه 
لم ربّانى و فاضل جليل القدر  فهرستى کامل از مواضيع در متون ادعيۀ مبارکه تنظيم عا

گرديده و در سنوات بعد نيز اين خدمت جليل توسط احبّاى الهى تداوم پيدا کرده 
است و فهارس کامل و جامعى تهيه و تنظيم گرديده و لزومى به تکرار نيست. در اين 

بنظر  ميرسد در مسائل اصول و  مبادى است براى  قسمت به چند نمونه از  متونى که
)  شهادت و اقرار و اعتراف به وحدانيّت و فردانيّت خدا؛ ۱ياد آورى درج ميگردد: (

) طلب مغفرت و بخشش و رحمت و نظائر آن که همه آنها از  اسماء و صفات ۲(
و کمال ) راسخ ماندن در  ايمان به ذات اقدس الهى و مظهر  جمال ۳الهى است ؛ (

) طلب ۴) طلب تاييد و توفيق به خدمت امراهلل و  قوام در عهد و ميثاق ؛ (۳خدا ؛ (
)  طلب مغفرت و رحمت براى انسان در ۵تاييد در اقدام به تبليغ و انتشار کلمةاهلل ؛ (

)  ۷) در اعتراف به فقر  انسان و غناى الهى ؛ (۶حال حيات و  متصاعدين الى اهلل  (
هى که در صالة و ادعيۀ صيام نيز از قلم اعلى نازل شده است و در کسب رضاى ال

  غيره.
ه از قلم نازل هو طلب مغفرت براى احبّا و ادعي هع ادعيه مبارکانوا مطالعه تطبيقى

  اعلى
بر رسى اجمالى در ادعيه و مناجاتهاى صادره از قلم حضرت عبدالبهاء جل ثنائه که 

ورت لوحى که از آن ميتوان به مناجات تعبير مناجاتى در متن الواح مبارکه و يا بص
نمود تحقيقى است بسيار سنگين که در اين مجموعه مختصر قابل بر رسى کامل 

نيست ولى براى اينکه بمسائل و مطالب اصلى در متون ادعيه آشنا گرديم بدوا به 
  يک نمونه از اين قبيل ادعيه اشاره ميگردد.



ى مبارك براى حفظ احباء الهى از شؤون . دعاطلب دعا و مغفرت احّباى الهي 
 نفس و هوى . نفس اّماره . غلبه بر غرور و راههائى که علت و سبب شرارت ميگردد

: " رّب رّب احرس احبّائك فى حصنك الحصين و معقلك المتين ... و صنهم  ۲
 ععن شئون الهوى و متابعة النّفس العّمارة بالّسوء اى رّب احفظهم من الغرور و اتّبا

 خطوات مصدر الّشرور".
دا خ و معرفت نمونه اى از لوحى از الواح مبارکه در عدم توانائى انسان در شناخت

و کنه ذات اقدس اٰلهى و حمد و ثناى حضرت بارى و مظهر جمال و کمال او که 
در سبک تحرير و ترکيب الفاظ و عبارات و اصطالحات بديع بى مثال است و 

ايجاز در کالم است که براى تشنگان شرب  کأسى از چشمۀ  صنعت نمونه اى کامل
 قسمتهائى از اين لوح منيع درجآب حيات توحيد از لطافتى خاص برخوردار است. 

  :   ۳ميگردد و طالبين به اصل لوح مبارك رجوع فرمايند. قوله االحلٰى 
يرت قد تح *رجائيو منائي و نوري و بهائي و ملجئي و  يربّ  اللّهّم يا الهى وَ  هو اهلل

کلما أتعارج الى سمو  *في ذکرك و ثنائك واحترقت في تمجيدك و تقديسك
زة عن إدراك کنه آية من جأرى نفسي عا *و أتصاعد إلى علو االکتشاف *االدراك

 العقول إذا عجزت يا الهىو *آياتك فکيف هوية ذاتك و حقيقة أسمائك و صفاتك
درك فکيف تستطيع ان ت *ء إنشائكعن عرفان لمعة من شهاب متشعشع في فضا

 و النوفوس اذا ذهلتکينونة الشمس مع ظهور آثارها الزاهرة للعقول في مملکتك.
 *فکيف االکتناه في االکتشاف عن محيط أنوارك *عن ادراك قطرة من بحور أسرارك

يور االرواح طو  *و النفوس يا محبوبي حائرة *فالعقول يا الهى ذاهلة *و بسيط آثارك
و عرفان آية من  *و صقور االفهام قاصرة عن الطيران في أوج وحدانيتك *ةهائم

و أنّى لهذا الضعيف عهدة هذا الخطب الجسيم و أنّى لهذا الکليل  *آيات أحديتك
النطق و البيان البليغ*مالي اال أن أکب بوجهي على عتبة رحمانيتك* و أمرغ جبيني 

  ».… بتراب رحبة فردانيتك
  



  
  
  
  
  
  
  

  منابعمآخذ و 
  .۴۴۶ص  ٣ج م .   ۱
  .۹ص  ۴م . ج   ۲
  .۳۰۱الى  ۲۹۷ص  ۲م . ج   ۳

   



  ۲۰۶ص 

  
  
  

  دوازدهم افهن          
  

  سبک نگارش
  و

  اصطالحات ادبى 
  در مکاتيب

   



  ۲۰۷ص 

  دوازدهم نافه
  سبک نگارش و اصطالحات ادبى در مکاتيب

  
حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در مکاتيب مبارکه سبک نگارش و کالم مبارکشان  مقدمه

طفل خردسالى که وطن را بهمراه اب  . است اعجاز در تحرير مبيّندر هر مکتوب 
نه در مدرسه اى دروس و انشاء  ،سماوى و جليلشان بحکم اعداء امراهلل ترك فرمود

فارسى و عربى آموخت و نه براى وجود عزيز و ارجمندش چنين وسائل آسايش تعليم 
و اکتساب علوم جاريه مقدور بود. ولى همه معترفيم و  ميدانيم و اعداى امر نيز آگاه 

 ههى قلم اعلٰى باند که آن وجود يگانه که با يك معرفى من جانب اهلل در الواح الٰ 
گرديد ، در مکتب فياض و گهربار جمال قدم آنچه را که الزمۀ اکتساب ملّقب "سراهلل" 

است به احسن ما يمکن آموخت که تا  و ملك و ولکوت معارف و سواد رسوم جارى
خشنده  در ُدّرى و ابد االٓباد در دور و کور بهائى هر کالم و نثر و بيانشان چون کوکب

  و متالٔلئ بوده ومنور م جّل جالله شد دل قکه مستفيض و مقتبس از شمس جما
  خواهد بود.

وله ق ،ونه اولمن .نوع اول ، سبک و روش و لحن مکاتيب خطاب به افراد مؤمنين 
: "الحمد هلل طالب صلح اکبرى و غرق درياى حب بشر بتعاليم بهاءاهلل  ۱االحلٰى 

 وفت در اداء کالمنمونه دوم ،  ماليمت و عط" ؛ عالمى و يقين بدان که نافذ گردد
رجوع کنيد به نمونه دهم که  چگونه نصايح حکيمانه را در نهايت رأفت و عطوفت  ،

نمونه سّوم، تشويق و تحريص احبا به خدمت بامر ؛  به مخاطب لوح آموزش ميدهند
اهلل ، احبا بيکديگر، کلمات و ترکيباتى که ايجاد حب و شوق تبليغ در واصلين 

توجه الى الديار : « ۲قوله االحلٰى   حبا عموما ايجاد ميکندمکتوب خصوصا و جامعۀ ا
و ناد باسم ربك المختار و أحي الناس بالماء النازل من سحاب االسرار و کن في کل 

يز رجوع و ن -» صقع قدوة لالحرار و أسوة لالبرار لقيام في خدمة امراهلل العزيز الجبار



تشويقى و   بّاى امريکا و کانادا که کلماتفرمائيد به فرامين تبليغى مبارك خطاب به اح
قيام به خدمت ، در متون آن صحف نورانيّه اظهر من الّشمس است و نتايج آن 
تشويقهاى مبارکه از زمان صدور آن درر ثمينه تا ابد مشّوق احبّاى الهى به خدمت و 

دمات ن خجانفشانى و اتساع دائرۀ امراهلل  بوده و تدوام خواهد داشت ، و نيز تا کنو
آن ياران راستان که بيانات مبارکه جذب قلوب صافيه شان را نموده در تاريخ امر 

  مبارك ثبت است و در آينده نيز  عالم شاهد آن خواهد بود.
در بر رسى انواع تحرير در مکاتيب،  چند  ،نوع دوم ، ترکيبات ادبى در متون الواح 

 كبرا در اعلى ترين روشهاى س هسبك و لحن بوضوح ديده ميشود که مکاتيب مبارك
در اين بر رسى با اين قبيل سبکهاى  شور انگيز و مهرپرور و نظاير  .نگارش قرار ميدهد

آن که از اهم بياناتى است که وسيلۀ ارتباط مرکز ميثاق با پيروان اسم اعظم بود و  
معه تداوم پيشرفت و حفظ جا ودر تحقق  هوسيلۀ حفظ امراهلل و اجراى منويات مبارك

بهائى را فراهم مى آورد و بهمان شدت و حرارت در دور و کور بهائى موجود است  
  .مواجه ميشويم

بهاء جّل حضرت عبدال  کهتشبيهات . اشارات . کنايات . در مکاتيب و بيانات مبار
بارات عثنائه براى توضيح و تشريح حقائق و مسائلى که از مجّردات است از الفاظ و 

اند که از محسوسات است تا فهم آن براى زائر لوح و  عموم و کلماتى استفاده فرموده
 به اين ›نشئۀ أخروى‹در شرح و مقصود از  افراد احبّاء الهى آسان باشد. در لوحى

اند مطلب مهّم که روش مبارك است و در اکثرى از الواح زيارت ميشود اشاره فرموده
مکن آن جز به تشبيه متعبير در اين دنيا » اما قضيۀ نشئۀ أخروى و«: " ۳قوله االحلٰى 

بر دو نوع است . يکى محسوس است و ديگرى معقول.  نه. زيرا ادراکات انسانى
  حقائق محسوسه را بيان حقيقت ممکن است اما ادراکات معقوله را صور خارجه 

  ٢٠٨ص 
ر محسوسه افراغ نمايد و مفقود. لهذا انسان بايد آن حقائق معقوله را در قالب صو

زيرا حقائق معقوله نظير عقل و نفس و حب و حزن و سرور و حواس خمسۀ … بيان کند



باطنه . اگر بيان آنرا خواهى ناچار بر آنى که بصور محسوسه افراغ نموده بيان کنى . 
مثال حزن و اندوه را که حقيقت معقوله است به تنگى تعبير نمائى . گوئى که دلتنگ 

حال آنکه دل بر حالت أصلى است . نه تنگى يابد  . و نه گشايش جويد .  شدم و
ولى حزن و اندوه کيفيتى است روحانى چون آنرا بيان خواهى مجبورى که تشبيه 

نى تشبيهات يکى از طرق بيان و تحرير  در علم معا −" بمحسوسات نمائى و بيان کنى
   بشرح ذيل است. ارکهدر مکاتيب مب و بيان است که نمونه هائى از آنها

) ۱(  لغات و کلمات و الفاظى که در  تشبيهات  و اشارات و کنايات زيارت ميشود
) ۶) کواکب نورانى. (۵) آسمان. (۴) سماء . (۳) باغ . (۲حدائق . ( -حديقه 

) گلشن. ۱۱ماهيان . ( . ) ماهى۱۰) دريا . (۹) دهقان. (۸) باغبان. (۷مزرعه . (
) سباع ۱۵) کالب خاسره . (۱۴) ذئاب کاسره. (۱۴گرگان .() ۱۳) گلخن. (۱۲(

) مرغ ۲۱) مرغ . (۲۰) طيور شکور . (۱۹طيور. ( -)  طير ۱۸) شمع . (۱۷ضاريه.(
) خورشيد . ۲۵) شمس حقيقت .  (۲۴) شمس . (۲۳) آئينه دل . (۲۲سحر  . (

نجم )  ۳۰) نجوم بازغ . (۲۹) نجم . (۲۸) ستاره . (۲۷) پرتو خورشيد . (۲۶(
) ۳۶) بلبل  . (۳۵) صحرا . (۳۴) حبّه . (۳۳) دانه . (۳۲) شجر  . (۳۱بازغ . (
)  رائحه ۴۲) معين . (۴۱) سيراب . (۳۹) باران . (۳۸) غراب . (۳۷زاغ . (

) سراج . ۴۶) مخمور شيدائى . (۴۵) شهناز يزدانى . (۴۴) صدر . (۴۳مشکبار . (
) ماء زالل وصال . ۵۱ماء معين . () ۵۰)  ماء . (۴۹) خمر .(۴۸) زجاج . (۴۷(
) عين تسنيم ۵۶) حيات قلب . (۵۵) حيات . (۵۴) آب حيات . (۵۳) آب . (۵۲(

) ۶۲) نور. (۶۱) شمع. (۶۰زوان. ( )۵۹) قميص. (۵۸) پيرهن (پيراهن) . (۵۷. (
قلوب.  -) قلب۶۶) حمامه . (۶۵عليالن. ( -) عليل۶۴) مريض. (۶۳ظلمت. (

) ۷۲) همج. (۷۲) مور. (۷۱) موج. (۷۰) دريا. (۶۹. () تيه۶۸) انعام. (۶۷(
) بازار. ۷۷گوهر.  ( -) جوهر ۷۶) مذکوم. (۷۵) حجاب. (۷۴) گوى. (۷۳آينه. (

) غالم. ۸۳) بيت. (۸۲) خانه. (۸۱) ايوان. (۸۰) حصن. (۷۹) دانه . (۷۸(
) قبر ۸۸) دبستان حقيقت. (۸۷) صرح مشيد. (۸۶) قصر مشيد. (۸۵( ) تراب.۸۴(



) مزرعه. ۹۳) اوج ماه.  (۹۲) چاه. (۹۱خرگاه. ( )۹۰) خيمه . (۸۹بور نفس . (ق –
) ۹۹( ) مردگان.۹۸) شير. (۹۷) ثدى عنايت. (۹۶) بوستان. (۹۵) گلستان. (۹۴(

) ۱۰۳) نور مبين. (۱۰۲) سراج. (۱۰۱) َعَلم ُمبين. (۱۰۰فرائص المتزلزلين . (
) خواب ۱۰۷وس اکبر. () ناق۱۰۶) کوس اعظم. (۱۰۵) نيّر . (۱۰۴شمع. (

) مضطرم الفؤاد. ۱۱۰) بارقه صبح منير. (۱۰۹) شعاع آفتاب. (۱۰۸غفلت. (
) غمار ۱۱۴) حيتانًا سابحة. (۱۱۳) ٕاسودًا زائرة. (۱۱۲) طيوًر صادحة. (۱۱۱(

) ۱۱۸) نجمين ساطعين. (۱۱۷) افق الغفران. (۱۱۶) زجاج الغفران. (۱۱۵بحار. (
) فردوس الحبور. ۱۲۱) مصباح الحب . (۱۲۰ًا. () زجاجًا وهاج۱۱۹أفق العفو. (

) سيناى دل و جان. ۱۲۵) راية خافقة. (۱۲۴) لسان دالع. (۱۲۳) دلع. (۱۲۲(
) زاغ . ۱۲۹) افق اشراق. (۱۲۸) . نجم ساطع. (۱۲۷) . شمع آفاق (۱۲۶(
) مرآتى صافيه از ۱۳۳) زجاج قلب. (۱۳۲) بلبل خوش آواز. (۱۳۱) پشه. (۱۳۰(

) أى ياران دلجوى مه روى خوشبوى من. ۱۳۴مس حقيقت. (فيض و تجلى ش
) پردۀ احتجاب محرومان سوخته. ۱۳۷) آتش محبة اهلل. (۱۳۶جنود الهام. ( )۱۳۵(
) گلزار. ۱۴۲) گلشن مشگبار. (۱۴۱) باد بهار. (۱۴۰) ولوله. (۱۳۹) زلزله. (۱۳۸(
هلل. نفحات ا –نفحات ) ۱۴۵) چراغ شمع و زيت. (۱۴۴کوکب المع . () ۱۴۳(
) معّدل النّهار. ۱۴۹) خيمه. (۱۴۸) َنوَبْت. (۱۴۷نسمات اهلل. ( –) نسمات ۱۴۶(
) خفاشان. ۱۵۳) دکه و بازار. (۱۵۲) دخمهاى اوهام. (۱۵۱) آتش فشان. (۱۵۰(
) عميق ۱۵۶) تمسکوا بأوهن العرى.  (۱۵۵) صفحات اوراق آفاق. (۱۵۴(

) مزرعه را دهقانى و باغ ۱۵۹) اغنام الهى. (۱۵۸) حبال سحر. ( ۱۵۷السبات. (
  ) مرغ سحر از حنجر روحانى . ۱۶۱) کجلمود صخر ثقيل. (۱۶۰را باغبانى. (

  ٢٠٩ص 
) درفش غل و غش معکوس و منکوس گشته. ۱۶۳) کالضياء الساطع. (۱۶۲(
) بلبل گلزار معانى اگر ترانه نسازد ۱۶۵) خفاش کور در زاويۀ گور خزيده. (۱۶۴(

طاووس ) "۱۶۷) طيور حدائق توحيد. (۱۶۶است. (عصفور ابکم بى پر و بال 



) ۹۱۶) اقليم سحيق . (۸۱۶". ( ۷۵ دلع ديك العرش و صاح و قالالفردوس و 
) لعاب ۱۷۲) حمامۀ حديقۀ عشق . (۱۷۱)  مصر وفا. (۱۷۰قميص رثيث . (
) ماء معين را بفساق و حميم مبادله مفرما (لوح عمه) . ۱۷۳(عنکبوت أوهام . 

فور ينابيع االنهار ئ و تنبع االعين الصافية العذبة السائغة من تسنيم و ت) فتنفجر ۱۷۴(
) ۱۷۵أيضًا أعين من الملح االجاج و من ماء حيم (رجوع کنيد به نافه سى ام) . (

) ترکوا المنهج السقيم و سلکوا الصراط ۱۷۶خروش نهنگ عشق يا على االعلٰى . (
بدى ا عزت تاجئه افداء بر سر احباء ) حضرت بهاءاهلل روحى الحبا۱۷۷المستقيم. (
) راياتك ۱۷۸اش از افق ابدى بر قرون و اعصار ميتابد. ( درارى دّريهنهادند که 
و سيوفك الشاهرة الالمعة في  .سهامك النافذة في صدور اعدائك ) ۱۷۹الخافقة. (

  نظائر آن.هزاران  و . معامع االحتجاج مع شناتك
: "مزرعۀ آفاق را تخم پاکى بيفشانيد.  بر نصرت امر قيام  ۴قوله االحلىٰ  نمونه اول

نمائيد و لسان تبليغ بگشائيد. انجمن عالم را شمع هدى گرديد. و افق امکانرا نجوم 
... تا  درندگان غزاالن برّ وحدت نورا شويد. حدائق توحيد را طيور رحمانى شويد 

ّوم نمونه د" ؛ ه آسمانى شوندخونخواران مالئک. و گرگان اغنام الهى گردند وشوند. 
ه االحلٰى قول ، در بيان تحرّى حقيقت و نتايج آن . قميص. پيرهن. کارخانۀ حقيقت

: "(از جمله) تحرى حقيقت تا عالم انسانى از ظلمت تقاليد نجات يابد و بحقيقت  ۵
يه تنز و  پيرهنى که در نهايت .پى برد اين قميص رثيث هزاران ساله را بدرد و بيندازد 

و تقديس در کارخانۀ حقيقت بافته شده بپوشد و چون حقيقت يکيست تعدد قبول 
باع س نمونه هاى سّوم و چهارم،"؛ نميکند لهذا افکار مختلفه منتهى بفکر واحد گردد

در  حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه .سبقت ضاريه . ذئاب کاسره . کّالب کاسره. گوى
ستمديده و سفك دّم مّطهر آنان در سبيل  بيان ظلم و تعدى مردم نسبت به احبّاى

امراهلل ، عاملين و  مسببين شهادت مؤمنين را به سباع ضاريه و ذئاب کاسره و کالب 
ى از سباع گ: " در خونخوار ۶. قوله االحلٰى  سومکاسره تشبيه فرموده اند. نمونه 

. در لوحى خطاب به  چهارمضاريه و ذئاب کاسره گوى سبقت ربودند". نمونه 



بازماندگان شهيد فى سبيل اهلل کربالئى صادق جّد از طرف پدرى نگارنده که در تبريز 
توسط اعداى امر  رجم گرديد نيز  عاملين و مسبّبين شهادت ايشان را به اين قبيل از 

: "الهى الهى ترى الظلم الجهالء و عدوان  ۷محسوسات تشبيه فرموده اند قوله االحلٰى 
ُزنماء و هجوم اُالَثمآء و زيغ العلماء انّهم يصولون کالّذباب الکاسرة و ينبحون ال

ه نمونه پنجم ، تشبيه محسوس ب" ؛ کالکالب الخاسرة و يؤذون کالّسباع الّضارية
حسوس به تشبيه م:  محسوس . تشبيه معقول به محسوس . تشبيه معقول به معقول

 کلمة اهلل زنده کنيد و کوران ۀنفس و هوى را بقو: " مردگان قبور  ۸قوله االحلٰى معقول 
رحمانى  را شفاى روخانى بي بصيرت را بانوار شمس حقيقت بينا نمائيد و عليالن

در اين بيان مبارک اشاره به شفاى جسمانى مذکور در بنظر ميرسد که بخشيد". ( 
اشارات پر : "بشير  ۹قوله االحلٰى نمونه ششم، ؛  نيز تبيين گرديده است) و انجيل

بشارات که از مصر وفا عزم کوى جانان نموده در محفل دوستان بروائح طيبۀ قميص 
محبت جمال رحمن حاضر گشت" "اى حمامۀ حديقۀ عشق در حين تکلم و محاوره 

"دعى أوهام کل وهام  :۱قوله االحلٰى  نمونه هفتم،؛ حديه توجه نما" أبشطر عز 
؛ "تيه الهوان. أکمٍه أصمٍّ کجلمود صخر ثقيل حميم. هائم فى تيه الخذالن. تائه فى

لعاب  و "عذب شراب را بوهم سراب مقايسه مکن. :۱۱قوله االحلٰى  نمونه هشتم،
  ".عنکبوت أوهام بر روى تابان جمال رحمت پرده نگشايد

  نمونه  .نوع سّوم ، سجع و قافيه ، لغات و کلمات مترادف و هم سيالب ، نثر مسّجع
  ٢١٠ص 
رفد وارد و از  ورد مورودهدايت کنيد و  بر  بجمال موعود": ۱۲قوله االحلٰى  اول،
 نمونه دوم؛  رسانيد" بمقام محموددر آريد و  ظل ممدودنصيب بخشيد و در  مرفود

:  "چند سال است که مخابره مقطوع و مراوده ممنوع .بظاهر نه  ۱۳قوله االحلٰى  ،
ى ولى روابط معنويه محکم و متين و از گلشن سالمنه  خبرى و پيامى و نه نامه ئى و 

؛  "وجدان دوستان نفحات خوش معطرى استشمام ميشد و اين سبب تسلى قلوب بود
: "الحمد هلل ياران فارس فارس ميدان عرفانند و حارص  ۱۴قوله االحلٰى  نمونه سوم ،



ى وطن : "در مهمانخانه امير ۱۵قوله االحلٰى  نمونه چهارم ،؛ حصن حصين رحمان" 
کرديد که ملجأ فقراست و پناه ضعفا. حصن حصين خائفانست وکهف متين 

  "رس مظلومان است و حامى مطلق ستمديدگانمضطربان. فرياد
نمونه   .ترکيبات الفاظ با سجع  که بروانى و آسانى قابل خواندن و ادا کردن است

 نمونه دّوم ،" ؛ قميص رثيث . يک مسلك و يك ترتيب: "  ۱۶قوله االحلٰى  اّول ،
:  " شمس حقيقت درخشيد نفوسى از اسفل درکات  ۱۷قوله االحلٰى  عدل مصور .

بنظر  -و عدل مصور گرديدند… جهل نجات يافته بأعلى درجات انسانى فائز گشتند
و  ارتباط آن با آثار قلم اعلٰى که عدل حقيقى چيست  لبراى فوز به عدميرسد که 

و  مراتب و متعالى رضوان العدل که در آن لوح عظيم كرجوع فرمائيد به لوح مبار
اى آنچه از اوامر ى که عدل را نازل فرموده و  در فقرهال يحصى مقامات و معانى 

ريائه اند قوله تعالٰى و  عّز کببيان فرموده اصل عدلاهلل نازل فرموده است را مظهر نفس
ره لو اهلل فى يوم ظهومظهر نفس فاعلموا بان اصل العدل و مبدئه هو ما يأمر به: « ۱۸

 انتم من العارفين قل انّه لميزان العدل بين الّسموات و االرضين و انّه  لو اتى بامر
نمونه سّوم ، مّسلم القول . ؛ » من فى الّسموات و االرض انّه لعدل مبين يفزع

و مطاع  : "در ميان کل مّسلم القول و مسموع الکلمه ۱۹قوله االحلٰى  مسموع الکلمه .
بود" (در معرفى جناب سيّد ابوالقاسم مارنونى از شهداى اصفهان در سن 

: "حبس  ۲۰قوله االحلٰى  نمونه چهارم، حصن حصين . ايوان امين؛ هشتادسالگى) 
ه پنجم ، فرح عظيم . خسران ننمو؛ "شد حصن حصين گشت و زندان ايوان امين

 "ظيم . و المکذبون فى خسران مبين: "والمؤمنون فى فرح ع ۲۱قوله االحلٰى  مبين .
: "در حق کل دعا مينمائيم که أى  ۲۲قوله االحلٰى نمونه ششم ، عوام کاالنعام ؛ 

 *پروردگار اين احزاب خونخوار را از درندگى بيزار نما و از خونريزى پشيمان کن 
ربانى کن ... اين گرگانرا آهوان بّر و حدت نما  ... حال نيز مناجاتى  *آسمانى فرما 

ا على محمد مرقوم ميگردد و ارسال ميشود . شما بايد ياران الهى را غبجهت جناب آ
در اين پريشانى تسلى دهيد و بفضل و موهبت الهى نويد بخشيد . حال اين وقايع 



.  متقاتله در قوت و شدت فتور يابند تمهيد سبيل است تا راهها هموار گردد و أحزاب
هيم تف عوام کاالنعامو أحباى الهى ميدان وسيع حاصل کنند و جوالنى بدهند و   

شوند . و رؤساى ملت علما و مجتهدين را مالحظه نمايند . که چگونه بد خو و جنگجو 
ر يو هادم بنيان و بى دين و ايمانند ... بر فرض که حقيقت اين امر در نزد ناس غ

بيام  "معلوم است با وجود برهان المع و حجت ساطع چه که اکثر ناس غافل و ذاهلند
اشاره به مردم تبريز است در لوح مبارك. مشابه اين نوع از کالم در قرآن کريم مبارك 

: "َلُهْم ُقلُوٌب ٰال َيْفَقهُوَن بّٰها َو َلُهْم ۱۷۹نيز نازل شده است که در سوره اعراف آيه 
ْنٰعامِ ٰال ُيبِْصُروَن ِبٰها َو َلُهْم ٰاٰذاٌن ٰال َيْسَمعُوَن ِبٰها اُولَِٓٔك  َاْعُينٌ  ِٔ  َکاْالَ ٓاُول َك َبْل ُهْم َاَضل

که خداى  ۲۵/ ٤٤ُهُم الْٰغاِفلُوَن".  مشابه اين آيه در سوره فرقان نيز نازل شده است 
نى عام" جمع نعم يعمتعال  ناس را بدليل اينکه نداى امر جديد را نميشنوند به "ان

.  اشعقاب کسير الجناح. نسيل الري نمونه هفتم ،؛  چهار پايان تشبيه فرموده است
اى دعا و رج معرفت حضرت بارى عدم توانائى به فوز  در بيان مبارک بحر الخضم .

: "فيکيف الوصول الى ساحة الجود  ۲۳براى حصول باين فوز  نازل . قوله االحلٰى 
ما لى اال ان اخاطب نفسى  يا الهى و اقول . اطرق کرى ان تطير … من رب االرباب 

فى هذا الفضاء . اما ترى العقاب کسير الجناح . نسيل الرياش فى اوج هذا القباب 
  فکيف تخوض فى عباب 

  ٢١١ص 
صناديد : " ۲۴قوله االحلٰى  نمونه هشتم ،هذا البحر الخضم الذى ليس له قرار" ؛ 

قوله االحلٰى  نمونه نهم ، شاع . ذاع .؛ " الياء الوسيع االرجاءدهج الرهج من اقليم 
و مسرت خاطر  نثرى که در آن از فرح و سرور نمونه دهم ، ؛ :  "شاع و ذاع آثاره"  ۲۵

:  ۲۶قلب و روح مقّدس حضرت عبدالبهاء جل ثنائه حکايت ميکند. قوله االحلٰى 
هلل زده و در نهايت شور و وله "صبح است و عبدالبهاء جام صبوحى از بادۀ محبت ا

نمونه اى ديگر از استعمال تشبيهات در بيانات مبارکه که در نمونه يازدهم ، "؛ است
: "اى مرغ سحر  ۲۷لطافت طبع و روانى کالم در نهايت اعجاز است. قوله االحلٰى 



از حنجر روحانى و الحان قدس رحمانى غزل و قصائدى در عبوديت اين مخمور 
ز و بآواز روحانى و شهناز يزدانى در محافل و انجمن ربّانى بخوان و بنواز شيدائى بسا

در معرفى و  نمونه دوازدهم، دريا. موج . اُوج ،" ؛ تا روح اين مشتاق باهتزاز آيد
نمونه ؛  : "اين دريا پر موجست لکن موجش رو باوج" ۲۸هيمنۀ امراهلل. قوله االحلٰى 

: "کوس اعظم و ناقوس اکبر  ۲۹قوله االحلٰى  ،سيزدهم ، کوس اعظم . ناقوس اکبر 
ر آمدن طبل به بصدا د› کوس‹تشبيه ارتفاع نداى امراهلل   -در اسالمبول کوبيده شد" 

و بصدا در آوردن بوقى بزرگ از آهن يا چوب که در موقع عبادت › ناقوس‹بزرگ و 
 اتندر اعال در کليسا زده ميشود و نيز اشاره به کثيرى از الواح جمال اقدس ابهى

: "تاهلل الحّق  ۳۰در لوح ناپلئون سّوم نازل قوله االعلى . مظهريت و نداى امراهلل است
نمونه چهاردهم ، شهناز ؛ قد ظهر النّاقوس االٔفخم على هيکل االٔسم االٔعظم" 

اى [يکى از آهنگهاى موسيقى ايرانى ، گوشه ›شهناز‹تشبيه نداى امراهلل به نام  الهى،
 : "وقتى که شهناز اٰلهى منحصر در شيراز بود" ۳۲] . قوله االحلٰى  ۳۱از  دسنگاه شور 

 "نوبت سلطنت بنواخت بر افراخت نقطۀ معّدل النهار خيمه"نمونه پانزدهم ، ؛ 
طبل  قاره ودعوت و صالى عام به عالميان را با تشبيه آن بوسيله بصدا در آوردن ن

بزرگ که در  قديم براى نماز در جلوى مساجد مينواختند و يا در عيش و عشرت 
: " و چون آن نير تابان در وسط آسمان  ۳۳مينواختند  تشبيه فرموده اند. قوله االحلى

 م ،نمونه پانزده؛ " نوبت سلطنت بنواخت بر افراخت نقطۀ معّدل النهار خيمهدر 
تحت :  ۳۵قوله االحلٰى  نمونه شانزدهم،" ؛ صالبت ايمانى قوت : " ۳۴قوله االحلٰى 

قوله  نمونه هجدهم ،؛  "هوج و موج: " ۳۶قوله االحلٰى  نمونه هفدهم ،؛  "المحاق
ٰى قوله االحل نمونه نوزدهم ،بيان . تبيان ، روح و ريحان ،؛  "دور بديع: " ۳۷االحلٰى 

 ايتغ:  "در بيان و تبيان اديب دبستان بود . و از بالغت کلماتش حاضرين در  ۳۸
که در  تشبيه انسان به پشهنمونه بيستم ، پشه قاصر . نسر طائر ، ؛ روح و ريحان" 

: " اميد  ۳۹ارتفاع کم پرواز ميکند و کرکس  که پرنده بلند پرواز است قوله االحلٰى 
در لغتنامه  :نسر طائر؛ ه قاصر را نسر  طائر نمايد" بتأييدات جمال مبارك است که پش



دهخدا شرحى بسيار جامع در "نسر طائر" درج گرديده که بحصول مقصود مبارك 
اره تو هم شده، و ست : يکى از صور شمالى فلك که چون عقابى به پر ۴۰کمك ميکند 

و صورت …  اى از قدر اول هم در اين صورت واقع است که آنرا نيز نسر طائر نامند
نيز خوانند. شکلى است بر فلك بصورت کرکسى که پر  ب نسر طائر را شاهين و عقا

ت و  يکم نمونه بيس؛  آن به جانب شمال از منطقة البروج باشد و آنرا عقاب نيز گويند
 ۴۳قوله االحلٰى  نمونه بيست و يکم ،؛  "قوت صالبت ايمانى: " ۴۲قوله االحلٰى  ،

از  .نمايد و بضيافت دوستان خانه و کاشانه بيارايد" هشم ثريد: " گويا جناب هاشم 
متن بيان مبارك بوضوح ديده ميشود که چون نام مذکور در لوح هاشم است ترکيب 

اشت که بمعنى بزرگ د›› هشم‹‹تحسين وى را براى پذيرائى از  احباى الهى از کلمۀ 
يه ند که داراى سجع و  قافو  تهيۀ غذا براى ضيافت احبا در جمله استعمال فرموده ا

  اند.
افق ) ۱(نمونه هاى ديگرى از سجع و قافيه و تشبيهات به محسوسات در مکاتيب

  : "تا آنکه شمس حقيقت از افق امکان  ۴۴قوله االحلٰى  امکان . مطلع ال مکان .
  ٢١٢ص 

قوله  عواصف . قواصف.) ۲( .از مطلع ال مکان اشراق فرمود"  افول فرمود. و
عواصف . ) ۳ .: "قدمهما من عواصف االمتحان و قواصف االفتتان" ۴۵االحلىٰ 

: " ۴۶قوله االحلىٰ  قلب مضطرم. قواصف . قلب خافق . لسان ناطق . دمع دافق .
و لم يزّل  قدمهما من عواصف االمتحان  كو ميثاق كقد ثبت هذان االخوان على عهد
و  كبذکر و لسان ناطق كالعليا بقلب خافق بحب كو قواصف االفتتان و خدما عتبت

متبلبل . مضطرب . ) ۴( . دمع دافق من الحرمان و قلب مضطرم بنيران الحسرات"
" متبلبل البال مضطرب الحال مضطرم الفؤاد  : ۴۷قوله االحلٰى  مضطرم . مسکوب.

: "و  ۴۸قوله االحلٰى  لسان دالع.) ۵( .محروم الرقاد مسکوب الدموع مسلوب الرشاد
: "جام بال  ۴۹قوله االحلٰى  بال . صفا.) ۶(". ن دالع بابدع المعانىبلسا كيثنى علي

قوله  ارض ميثاق . بحر ميثاق . درياى ميثاق.) ۷(. نصيب اهل وفا و اخوان صفا"



کليفورنيا مانند جبل راسخ مقاومت ارياح نقض مينمايند  ۀ: "نفوس مبارک۵۰االحلٰى 
د""بحر ثباتن متانت و و چون اشجار مبارکه در ارض ميثاق ريشه نموده اند و در نهايت

تا اجسام ميته را بيرون انداخت""درياى ميثاق الى االبد پر  د موج ز دموج ز  ميثاق
: "نار اشتياق ۵۱االحلٰى  قوله نار . احتراق.) ۸(. موج است و در جوش و خروش"

: "رب  ۵۲قوله االحلٰى  قرير العين . فرح القلب . منشرح الصدر .  )۹( .در احتراق"
 .انه کان قرير العين بمشاهدة الجمال و فرح القلب و منشرح الصدر الصغاء الخطاب"

:  "الحمد هلل آنوجود محمود مظهر الطاف رب  ۵۳قوله االحلىٰ  وجود محمود.) ۱۰(
: "از ۵۴قوله االحلىٰ  شعف . شغف.) ۱۱( ". است و مطلع موهبت رب وهاب ودود

قوله االحلٰى  )۱۲( ". اين خبر سرور پرور نهايت مسرت و شعف و شغف حاصل گشت
 : ۵۶قوله االحلٰى  مشتاقون . مهتزون.) ۱۳(. "هّمت موفور . سعى مشکور:  "۵۵

 )۱۴(. "من رياض ملکوت االبهىٰ "أيهاالمشتاقون المهتزون من سريان نسيم محبة اهلل 
  ".: "بر  سفرۀ مهنا و خوان مهيا وارد شديد ۵۷قوله االحلىٰ 

رسى و مطالعه مکاتيب حضرت عبدالبهاء مالحظه ميشود در بر نثر مسّجع در مکاتيب
که سياق  بعضى از  نثرهاى مبارك بصورت کلمات و  الفاظى تحرير شده است که در 
آن سجع و قافيه وزنى و هم صدائى در جمالت انشائى ديده ميشود و  الفاظى که 

کامًال محسوس داراى هم آهنگى در آهنگها و صداهاى مشابه در هنگام تلفظ آن 
است. بنظر ميرسد آنچه که مسلم است مقصود از اين نوع از سبك انشائى  در نثرهاى 
مبارك صرفا تحرير  ادبى نيست زيرا که در هر جمله و  ترکيبات با سجع و قافيه، بياناتى 

کماالت  ، نصايح اخالقى و طرق کسب است که لحن تعليم و تربيت؛ خبرى و تنبيهى
ونه نم −ساير  مطالب موضوعى در  ارتفاع و اعالن امراهلل و غيره داردو  نيز  روحانى
قت االنوار و القوم في عمه عظيم . قد ظهرت االسرار شر: "قد أ۵۸قوله االحلىٰ  اول،

رار االسك و الناس في دهش قديم. قد ارتفع النداء والورى في صمم شديد. قد هت
لمذکوم محروم من هذا المشموم و االشرار في حجاب غليظ. و نفحت النفحات و ا

: "قد قضت السنون و الشهور. بل مضت  ۵۹قوله االحلىٰ  نمونه دوم ،" ؛ اللطيف



کور. الحبيب الش كاالحقاب والدهور. و لم يرد بريد السرور. مصحوبا بتحرير من ذل
هل االقالم جفت. أم الصحف طويت.أم االيدي أخرت بعد ما قدمت. أم النجوم 

االرض زلزلت. و ان السماء أقلعت. واالمتحانات اشتدت. و افتتانات انتثرت کال ان 
نمونه ؛  "سنة الشداد تعاقبت . و الجبال نسفت و الزوابع ٕاقمعت. و االشجار انقعرت

: "نامهاى محّرر چون جامهاى مکّرر نشأۀ صهبا داشت و  ۶۰قوله االحلىٰ  سوم ،
: "تعرض مارقين. و تصرف ۶۱قوله االحلىٰ  نمونه چهارم ،" ؛ نفحۀحديقۀ رعنا

 ۀصرف  ۀ: "مقام اين عبد عبوديت محض ۶۲قوله االحلىٰ  نمونه پنجم ،"؛ مبتدعين
 واضحه من دون تأويل و تفسير و تشريح . يعنى غالم خانه بگوش ۀراسخ ۀثابت ۀحقيقيه

االحلٰى  قوله نمونه ششم ،؛ و بندۀ غاشيه بر دوش تراب آستانم و پاسبان و دربان" 
تاهلل الحق ان  …رسل السماء مدرارًا . و أنزل من معصرات الحياة ماء تجاجا: "وأ۶۳

  االشعة الساطعة قد سطعت. و ان نسائم رياض االحدية قد هبت . و ان بحور الحيوان 
  ٢١٣ص 

د ق قد ماجت. و ينابيع الحکمة قد نبعت. و أنوار العرفان قد لمعت. و نجوم الهدير
نمونه  .و المشارق البينات قد أشرقت بالنور المبين" بزغت و مطالع االٓيات قد أضائت

: "و سمعوا نغمات الطيور على افنان ايکة الظهور. و اغتسلوا  ۶۴قوله االحلٰى  هفتم ،
من العين الطهور. و شربوا بحور الحيوان في عالم النور. و انتشؤا من الکأس الذي 

؛  "ر. فى يوم مشهود مشهور) مزاجها کافوو في نسختين کلمة کان غير موجودةکان ( 
: " هواهلل  سبحان من أنشأ الوجود و أبدع کل موجود.  ۶۵قوله االحلٰى  نمونه هشتم ،

و بعث المخلصين مقاما محمود. و أظهر الغيب في حيز الشهود و لکن الکل في 
لق الجديد خالسکرتهم يعمهون . و أسس بنيان القصر المشيد و الکور المجيد. و خلق 

مبين. والقوم في سکراتهم لغافلون. و نفخ في الصور و نقر في الناقور. و في حشر 
ارتفع صوت السافور. و صعق من في صقع الوجود. واالموات في قبور االجساد 

بنظر ميرسد که در اين لوح مهيمن برسياق آثار قلم اعلى عموما و الوح  - لراقدون...."
 يح در اعالن ظهور اتم اقوم در قرآنمندرجه در کتاب مبين خصوصا و اشاراتى بتصر



مجيد با سبکى بر  سياق کالم اهلل مجيد برشته تحرير در آمده و عّز صدور يافته است 
که بشارات حشر و نشر و قيامت و غيره مذکور در قرآن در  متن آن زيارت ميشود. 
مراجعه باصل لوح لطافت طبع و هيمنه کلمات و  صالبت استدالل از معجزات قلم 
ملهم حضرت عبدالبهاء در اين لوح مبين است که بوجهى ديگر  تبيين آيات اهلل و 

: " متمنيًا  ۶۶قوله االحلٰى  نمونه نهم ، تفسير  بشارات قرآن است. فهنيئًا للسامعين.
رضائك متاججًا بنار محبتك متبلجًا بنور معرفتك متلججًا کالبحار بذکرك و متموجا 

  ".ما مرغ جبينه بتراب حضرت قدسك کالطمطام الزخار بنعتك عند
حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در متون مکاتيب اشارتى مستقيم نوع چهارم ، اشارات 

ميفرمايند به متون کتب اديان قبل و نيز به بيانات نزولى در  الواح جمال قدم جّل 
  کبريائه. نمونه هائى از اين قبيل از  متون مکاتيب آورده ميشود.

: "اى دو مؤمن موقن ثابت . حمد  ۶۷قوله االحلٰى  ينا . وادى ايمن.نمونه اّول ،س
خدا را که از شعلۀ نور هدى سيناى دل و جان روشن شد. و وادى ايمن زجاج قلب 
مطهر لمعۀ نور و شعلۀ طور گشت" ( اشاره و استعاره به مندرجات تورات و قرآن کريم) 

" عبدالبهاء تا جان در بدنش متحرك   : ۶۸قوله االحلٰى  نمونه دّوم ، حيات ابديه؛ 
است سفر کند و ندا بملکوت اهلل نمايد ... تا اين جسم مردۀ عالم انسانى حيات 
ابديه يابد" ( بنظر ميرسد که اشاره به حيات باقيه ابديه در ايقان شريف است. قوله 

داشت از بحر فيوضات سرمديّه و غمام : "هر کس از جام حب نَصيب بر ۶۹ تعالى
صراعى نقل منوع پنجم ، امثله . " ؛ رحمت ابديّه حيات باقيۀ ابديّه ايمانيّه يافت

 ۱۷ مأخذ» عنقا شکارکس نشود دام باز چين: « ۷۰(نيمه شعر) از حافظ عليه الرحمة 
رجوع کنيد  نوع ششم ، الواحى که مزاح در آن ديده ميشود . : امثال و حکم دهخدا
يرسد که اين بنظر م ، بياناتى که حالت خبرى دارد نوع هفتمبه نافه پنجم نوع بيان.

قبيل از الواح مبارکه در  تقّدم امراهلل و  ذکر فتوحات روحانى در عالم و  در دورۀ حيات 
مبارك و  مستقبل ايّام و  ظفر و پيروزى مرکز عهد و خسران ناقضين ميثاق و  امثال آن 

ر از بيانات مبارکه درج ميگردد: دعّز صدور يافته است که نمونه هائى از اين قبيل 



لوحى احباى الهى را ِاخبار  به انتشار اوراق شبهات وسيله ناقضين  فرموده اند قوله 
: "تنبهوا يا احباء اهلل قد أخبرناکم من قبل ستنشر أوراق الشبهات . في کل ۲۷االحلى 

  ".الجهات و تأخذ زالزل االرتياب أهل االجتناب
قوله  . در سبك نگارش کتب استدالليه و معرفى امر اهلل نوع هشتم، دستور مبارك

: "دع المحتجبين بسبحات المتشابهات من البيان. و تمسك بمحکمات  ۳۷االحلٰى 
االٓيات من المسائل االلهية في عالم التبيان. الٔن الناس همج رعاع اتباع کل ناعق 

متفکرًا  غدوت يميلون بکل ريح""و أنى لما اطلعت على مضمون کتاب جناب الشيخ
متحيرًا و ما أظن لمثله رجل متتبع في کلمات اهلل يخفى عليه االٔمر بشأن يتمسك 
بقواعد و قوانين أوهن من بيوت العنکبوت. شاغلة له عن العروة الوثقى التي ال انفصام 

  لها في عالم الملکوت. و ال شك ان جنابه ال يرکن الى تلك الشبهات. و ال 
  ٢١٤ص 

  ."االشارات. بل ناقل على مذاق القوم. و القوم في سکرات و نوميتقيد بهذه 
وس به و تشبيهات غير محسنوع نهم  نگارش بسبك نويسندگى ادباى زبان فارسى 

محسوس که مقصود مبارك در متن لوح بوضوح نشانۀ تسلّط در  رساندن مقصود در 
ۀ مهنا و خوان الحمد هلل آنجناب بر سفر:« ۴۷قميص محسوسات است قوله االحلٰى 

گرسنگى در کاشانۀ فقرا و  .و از جميع نعماء و آالء موجوده يافتيد  .مهيا وارد شديد 
ديگر شکايت چرا و روايت از چه رو  .بى برگى النۀ ضعفا را فراموش البته نموديد 

و از  .ايد و ابواب طلب مزيد را گشاده .ايد مگر آنکه بگوئيم از عالم قناعت گذشته
ه ما نه مرشديم و نه مستشرد نه مريديم نه مراد نه مدعى علميم و نه مدعى اين گذشت

نهايت  .آوارگانيم بى سر و سامان و بى نوايانيم بى برگ و مستمند و پريشان  .کمال 
مند طبيب الهى هستيم و مستمند درد .آشفتۀ جمال دلبريم و دلدادۀ کوى مهوشيم 

ليمان دام او هستيم پشۀ حقيريم لکن در پناه س مرغ ضعيفيم لکن گرفتار .توانگر معنوى 
چون ببازار جوهريان گذرى نه تجلى ياقوت و از اين گذشته  .کشور رحمانى هستيم 

 .و نه جلوۀ لعل بدخشانى نه لؤلؤ الال مشاهده کنى و نه دّر دّرى يکتا  .ُرمانى بينى 



و تالل  .لکن چون بدکه خزفيان بگذرى أمواج خذف بينى که مکشوف موج ميزند 
شيشۀ بدل مالحظه نمائى که برق ميزند لکن صد هزار بار خزف  بدانۀ گوهرى  

در اين سبک نگارش که از  حالوتى خاص برخوردار بنظر ميرسد،  −» برابرى ننمايد
ه و کمال است آن صفات عالي است معانى و مقصود از اينکه انسانى که صاحب علم

را بزبان نميآورد و ادعائى ندارد و علمش و کمالش را ظاهر نميکند. و در مثال 
در  مغازۀ گوهر  :محسوس اين گونه اشخاص را به گوهر گرانبهائى تشبيه ميفرمايند که

فروش ، گوهر و جواهر، به علّت گرانبها بودنش گوهر فروشان (جوهريان) آنرا در معرض 
ان و مايگم و ديد مردم قرار نميدهند و پنهان ميدارند تا محفوظ باشد. ولى بىچش

ان اند اين گونه از جواهرات بدلى را بدل فروشنادانان ، که آنانرا به خزف تشبيه فرموده
  (خزفيان) در دکانشان بصورت انباشته در معرض ديدن مردم قرار ميدهند.

: أي رب أجعلهم آياتك الباهرة في  ۵۷ ، قوله االحلىٰ تشبيه محسوس به معقول 
 .و راياتك الخافقة على رؤس عبادك و سهامك النافذة في صدور اعدائك  . بالدك

  .و سيوفك الشاهرة الالمعة في معامع االحتجاج مع شناتك"
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  .۱۰۷ص  ۱م . ج   ۲
  .۱۵۹ص  ۲م . ج   ۳ 
  .۲۷۴ص  ۲م . ج   ۴
  .۱۰۳ ص ۳م . ج   ۵ 
   .۱۲۳ص  ۳م . ج   ۶ 
  .۶۶ص  ۶م . ج   ۷ 
  .۹۴ص  ۳م . ج   ۸
  .۵۷ص  ۲م . ج   ۹

  .۱۶۹ص  ۲م . ج   ۱۰



  .۱۷۴ص  ۲م . ج   ۱۱
  .۳۴۸ص  ۱م . ج   ۱۲
  .۹۱ص  ۳م . ج   ۱۳
  .۳۰۱ص  ۱م . ج   ۱۴

  .۲۲۳ص  ۲م . ج   ۱۵ 
  .۱۰۳ص  ۳م . ج   ۱۶
  .۱۲۳ص  ۳م . ج   ۱۷
  .۳۱۲ص  ۴آثار قلم اعلٰى ج   ۱۸

  .۱۲۹ص  ۳ م . ج  ۱۹ 
   .۱۳۰ص  ۳م . ج   ۲۰
  .۱۴۰ص  ۳م . ج   ۲۱
  .۱۴۷  - ۱۴۹صص   ۳م . ج   ۲۲
  .۱۹۱ص  ۳. ج م   ۲۳
   .۱۹۲ص  ۳م . ج   ۲۴
  .۱۹۴ص  ۳م . ج   ۲۵
   ۱۷۶ص  ۳م . ج   ۲۶
   .۱۹۶ص  ۴م . ج   ۲۷
   .۲۰۱ص  ۳م . ج   ۲۸
   .۲۱۰ص  ۳م . ج   ۲۹
   .۴۷(کتاب مبين) ص  ۱ج  آثار قلم اعلىٰ   ۳۰

   .۲۰۹۸ص  ۲ فمعين ج  ۳۱ 
   .۲۰۹ص  ۳م . ج   ۳۲

   .۱۲۳ص  ۲م . ج   ۳۳ 
   .۲۰۹ص  ۳م . ج   ۳۴



  .۲۱۶ص  ۳م . ج   ۳۵
   .۲۱۶ص  ۳م . ج   ۳۶
  .۲۱۷ص  ۳م . ج   ۳۷
  .۲۳۹ص  ۳م . ج   ۳۸
  .۱۴۴ص  ۴م . ج   ۳۹
   .۴۷۷ص  ۴۳لدهخدا ج   ۴۰

  .حذف شد  ۴۱ 
   .۲۰۹ص  ۳م . ج   ۴۲
   .۱۲۷ص  ۴م . ج   ۴۳
   .۲۳۹ص  ۳م . ج   ۴۴
  .۲۶۲ص  ۳م . ج   ۴۵
  .۲۶۲ص  ۳م . ج   ۴۶
  .۳۲۰ص  ۳م . ج   ۴۷
   .۳۲۴ص  ۳م . ج   ۴۸
   .۴۳۰ص  ۳م . ج   ۴۹
  .۸۴ص  ۳م . ج   ۵۰

   .۱۹۴ص  ۳م . ج   ۵۱ 
   .۲۶۲ص  ۳م . ج   ۵۲

   .۲۹۷ص  ۳م . ج   ۵۳ 
   .۲۹۸ص  ۳م . ج   ۵۴
   .۳۰۱ص ۳م . ج   ۵۵
   .۱۸۴ص  ۱م . ج   ۵۶
  .۱۸۹ص  ۲م . ج   ۵۷
  .۱۶۸ص  ۲م . ج   ۵۸



  .۱۹۵ص  ۲م . ج   ۵۹
   .۲۴۷ص  ۲م . ج   ۶۰

  .۲۴۸ص  ۲م . ج   ۶۱ 
   .۲۵۲ص  ۲م . ج   ۶۲

   .۲۵۳ص  ۲م . ج     ۶۳ 
   .۳۱ص  ۱م . ج    ۶۴ 

   .۱۳۷ص  ۱م . ج   ۶۵
   .۲۴۵ص  ۱م . ج   ۶۶
   .۳۷۰ص  ۳م . ج   ۶۷
  .۴۶۳ص  ۳م . ج   ۶۸
   .۱۲۲ص  ۲م . ج   ۶۹
   .۱۱۱۸امثال و حکم دهخدا ص   ۷۰
   .۲۳۴ص  ۲م . ج   ۷۱
   .۵ -۶صص  ۱م . ج   ۷۲
   .۱۸۹ – ۱۹۰صص  ۲م . ج    ۷۳
   .۲۳۹ص  ۱م . ج   ۷۴
  .۱۶۵ص  ۳م ج     ۷۵

  
   



  ۲۱۵ص 

  سيزدهم نافه
 

نجوم قديمه علم نجوم .  

 فاصله نجوم سماوى

عالم کون و کيان افالک.  

  اجسام سماوى

   



  ٢١٦ص 
  سيزدهم نافه

.  نجوم سماوى هفاصلدر مسائل علوم رياضى . علم نجوم . نجوم قديمه . 
  افالک

 عالم کون و کيان . اجسام سماوى

 حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در مکاتيب مبارکه به تفصيل و نيز باختصار بمسائل مقدمه
ور ى از قلم مبارك عّز صدهبيشمارى از علم نجوم که بدرخواست و استدعاى احبّاى ال

عضى ا حصر در استنباطات غير علمى بيافته و  اوهاماتى که قرون متماديه افکار عاّمه ر
از منجمين اعصار و عهود گذشته نموده و در بعضى مواقع در کشور هاى مترقى غرب 
نيز هنوز بعضى از افراد به علوم قديمه طالع بينى از روى گردش افالك معتقدند و 
 .براساس بيانات مبارکه ذيل کليه آنها مردود و هيچگونه مبانى علمى و الهى ندارند

نمونه هائى از تبينات و شروح مبارکه در باره گردش افالك و  آيات قرآن در باره علم 
  نجوم و غيره بشرح ذيل است.

"آئينه چون صافى گردد اين نجومى که در ُبعد ابعدند :  ۱قوله االحلٰى  مطلب اول ،
م جمرآت و ن ندر آئينه حاضر و ظاهر گردند. يعنى هزاران هزاران هزاران فرسنگ بي

. قوله مطلب دوم ، اوهامات مندرجه در کتب نجوميه باطل اند ؛ ل نشود" ئحا
" استنباطهاى منجمين يعنى استنباطهائى که تعلّق بوقايع خير و شر دارد  :  ۲االحلٰى 

ابدا حکمى ندارد. کذب المنجمون برب الکعبة . ولى استنباطهاى فنّى که تعلّق 
لب مط؛ و امثالها اين پايه و مايه دارد."  بحرکات نجوم دارد مثل خسوف و کسوف

کواکب  …از علم نجوم سؤال نموده بودى " : ۳قوله االحلٰى سوم ، نجوم قديمه . 
و سير و حرکت در منطقة البروج و استقامت نجوم و تأثير ساعات و تخصيص  در مواقع

 تصورات و افکاراوقات مرقوم نموده اند و در کتب موجوده مذکور عبارت از 
بر  طالعا . ولى نفوسى از پيشينيان بقّوه تبتلاسالفست. و اساس متين غير موجود

شياست فى که در حقائق اآنان مطلع بر بعضى اسرار خ…کون يافته  بعضى از اسرار 



واقف گشتند و بعضى وقايع آتيه از روابط موجودات استنباط نمودند. اين محل انکار 
نه چنانکه در رسالۀ خال در ذکر نجم بازغ که داللت بر والدت حضرت روح مينمود 

وله ق مطلب چهارم ،؛ مرقوم اما باوهامات مندرجه در کتب نجوميه قطعيًا اعتماد نه" 
هى الکواکب الساطع الفجر و الباهر الشعاع أشهر "اعلمى بان الشمس  : ۴االحلٰى 

يۀ نافه سى و يکم در تفسير  آ رجوع کنيد به – النجوم و أعظم الکواکب فى عالمها
َرْت و اذا النجوم ِانَکَدَرْت (   ).اذا الّشمُس ُکوِّ

کون . کيان . فضا . افالك . شمس . اجسام سماوى و  تمثيل آن در عوالم مجردات    
ه نمون  ، عالم کون و هستى جامع خلق شده و  فضاء نا محدود استمطلب پنجم 

متناه"  غير" قد خلقت يا الهي کونا جامعًا و کيانا واسعًا بفضاء :  ۵قوله االحلٰى  اول ،
"فکانت شموس التسبيح هلل الحق دائرة مشرقة فى  : ۶قوله االحلٰى  نمونه دوم ، ؛

ات.و ال تحصره االشارات. فسبحان بادعه فضاء رحب واسع غير متناه ال تحدده الجه
و مزينه بمصابيح ال عداد لها. و قناديل النفاد لها. و اليعلم  و ناظمه و منشئه و باسطه

اال هو. و جعل دوائر  هذه الکواکب النورانية الرحمانية أفالکها العلوية. و  كجنود رب
طلب م" ؛ مواجة رجراجةالروحانية لطيفة لينة سيالة مائعة  كجعل أجسام هذه االفال

 .بر وجود صانع و فردانيت خدا است ُمّدلششم ،عالم کون آياتى است باهره و 
"و زينت و أنقت يا ربي الکريم هذا الکون العظيم باجسام نورانية و  :  ۷قوله االحلٰى 

رة ات باهيشموس بازغة و بدور المعة و نجوم ساطعة و آفاق مشرقة و مطالع ظاهرة و آ
رة هالثابتة الظا كو  وحدانيت كو تشهد بفردانيت كشافية کافية. حتى تدل علي و بينات

مطلب هفتم ، حرکت . حرکت جوهرى . حرکت عرضى . " ؛ الواضحة االٓثار
"ان تکون  : ۷. قوله االحلٰى حرکت روحانى . حرکت جسمانى مالزم وجود است
ذبه قوه جا مطلب هشتم ، ؛ الحرکة مالزمة للوجود. جوهريا و عرضيا. روحيا و جسميا

  . عمومى
  ٢١٧ص 



وسائق لئال يبطل  ك"و ان تکون لهذه الحرکة زمام و معدل و ماس :  ۸قوله االحلٰى 
نظامها. و يتغير قوامها. فتساقط االجسام. و تتهابط االجرام. قد خلق قوة جاذبة عامة 

ون نا عالم کمطلب نهم ، نقل حديث نبوى در اينکه ".  بينها. غالبة حاکمة عليها.
" فانظر :  ۹. قوله االحلٰى  متناهى است و وسيع و خارج از حدود عقول بشرى است

الى الحديث المأثور . و دقق النظر في معانيه الدالة على سعة الکون و اتساعه الخارج 
ان اهلل تعالى خلق مائة الف الف قنديل و علق » و  هذا نصه«عن العقول و الحدود 

 في قنديل واحد. و ال االسماء و ما بينهما حتى الجنة و النار کله العرش و االرض و
مطلب دهم ، ترقى علوم رياضى و نجوم  در   " ؛ يعلم ما في باقي القناديل اال اهلل

دور بهائى و مقايسه آن با ادوار قبل از ظهور و نيز رّد عقايد کسانى که معتقد به 
بان العلوم الرياضية » اذا فاعلم"«:  ۱۰ . قوله االحلىٰ  محدود بودن عوالم الهى اند

انکشفت مسائلها. و انحلت معضالتها. و انتظمت قوانينها. و اثمرت أفانينها في هذا 
ان االنکشافات (و في نسخة االکتشافات)  التي و العصر الکريم. و القرن المجيد. 

ساس أسبقت للمتقدمين من الفالسفة و آرائهم لم تکن مؤسسة على أصل متين.و 
رصين النهم أرادوا ان يحصروا عوالم اهلل في أضيق دائرة. و أصغر ساهرة و تحيروا 
فيما ورائها الى ان قالوا ال خالء و ال مالٔ. بل عدم. و هذا الرأي مناف و مبائن لجميع 

بل عند تطبيق عوالم المعاني بالصور. و  . المسائل االلهية و االسرار الربانية
يات تجد هذا الرأي أضعف من بيت العنکبوت الن العوالم الروحانيات بالجسمان

و کذلك العوالم  —الروحانية النورانية. منزهة عن الحدود الحصرية و العددية 
مطالب و مسائل مندرجه .  −"الجسمانية في هذا الفضاء االعظم االوسع الرحيب

ات مبارکه نخالصه بيا ازدهم ،يمطلب  . توجيه و مآخذ بيانات مبارکه در کتب قبل
اينکه در  اين عصر کريم و  مجيد علوم رياضى اکتشافات در مسائل نجوم و هيئت در 

گرديده  و   نظر منّجمين قديم در  محصور نمودن عوالم الهى در دائره اى کوچک و 
اينکه ماوراء آن در عالم عدم است بر اساس مبانى علمى نيست و نيز مباينت و منافات 

  ل اٰلهيّه. و عوالم روحانى و جسمانى محدود بحدود نيست.دارد با جميع مسائ



طبقات السبع و السموات السبع المذکورة "  : ۱۱قوله االحلٰى   دهم ،دوازمطلب 
  "في االٓثار التي سبقت من مشارق االنوار

تحقيقات مختصرى که در ذيل درج گرديده انحصارًا براى آشنائى با  مقدمه
اصطالحات و  عقائدى است که در قديم االيام وجود داشته و نظر باينکه در لوح 

ه است درج اشاراتى به آن فرمود كمزبور حضرت عبدالبهاء جل ثنائه با قلم تبيين مبار
رف يل هيچگونه سنديتى در معااين حقيقت است که شروح ذ ذکرميگردد و  الزم به 

بهائى ندارند و عقائد بهائيان در امور خلقت  در مباحث روحانيات مطابق تعاليم الهيه 
علم و دين  تطابق سو بيانات تبيينى است و در قسمت علوم نجوم و فيزيک بر اسا

  .است که به کّرات در معارف امرى به آن تاکيد شده است
در نجوم قديم که ابزار هاى  قديمه و فالسفه . در کتب نجوم مآخذ طبقات سبع

رصد سيارات وجود نداشت، مردم معتقد بودند (بعضى از اقوام در اين زمان نيز  
اعتقاد دارند) که خورشيد و ماه و  پنج کره سماوى که با چشم غير مسلّح قابل رؤيت 

وى آسمان ه سبودند به افالك سماوى هفتگانه موسوم، که انسان بعد از  مرگ روحش ب
ميرود و هر يك از  طبقات هفتگانۀ مذکور را طى نموده و مآًال به آخرين طبق از  
طبقات سبع طى طريق مينمايد که در باالى آخرين طبق در آن منزل به مالقات خالق 

  خود واصل ميشود. 
فرضيۀ هيأت قديم بر مبناى تو در تو بودن افالک «:  ۱۲ كفل  )۱(در کتب فلسفه . 

او زمين را  …ند ورقهاى پياز بنا بر آنچه مشهور است منسوب به بطلميوس ميباشد مان
». سماوات عبارت از افالکند . سماء :۱۳ سماء )۲» (مرکز عالم جسمانى ميدانست

   در بر رسى باختصار که آنهم عهد جديدو  مآخذ سماوات سبع در  کتب عهد قديم
  ٢١٨ص 

ت سنافۀ تبيين است، انحصارًا براى اين تحقيقات در از حوصله و مقصد از  خارج 
به  ،دعقايد آنان نيز  باجمال درج گرد شود وکه اشاراتى در  معارف يهود و نصارى 

اليف تلمود که گزيدۀ از تلمود است و ت ۀدو  تاليف قناعت ميگردد. تاليف اول گنجين



بقات آسمان و ط هفت«دوم قاموس کتاب مقدس است که براى آشنائى با مقصود از 
  کفايت ميکند.» سبع

در گنجينۀ تلمود، در فصل دوم، خدا و   طبقات هفتگانۀ آسمان در معارف يهود.
کائنات ، در پيدايش عالم و انتظام آن در بارۀ آسمان و طبقات هفتگانۀ آن مطالبى 

» يميشام«آسمان  لغت عبرى −آسمان : «  ۱۴ باختصار درج گرديده است باين شرح
Shamayim.   (آب) يا » مييم«(آنجا) و » شام«است و آن را ترکيبى از دو کلمۀ

دانسته اند، مقصود آنکه آسمان از دو عنصر فوق ساخته » مييم«(آتش) و  » آش«
در کتاب مقّدس هفت نام براى آسمان يافت  - الف) ۱۲شده است . (حگيگا 

د ، و نامهاى آن از اين شود ، و از اين رو آسمان را داراى هفت طبقه دانسته انمى
  ، زوول Shehaghim  ، شحاقيم Raghiaa،  راقيع  Vilon  ويلونقرار است : 

Zevul ماعون ،  Maon  ماخون ،Makhon عراووت  ، Aravoth.« 
ضد زمين و جهنم ميباشد و آن  . آسمان : ۱۵ آسمان در کتاب قاموس کتاب مقدس

آسمان بر دو قسمت است  آسمان هيوالئى و جسمانى و  آسمان روحانى . اوًال 
/ ۱۱۵و مزامير   ۱:۱همان است که مقابل و بر ضد زمين ميباشد سفر پيدايش  هيوالئى

که بر باالى سرهاى ما ديده  شود و عبرانيان را گمان اين  ۲۴/۳۵و   ۵/۱۸متى  ۱۵
و تاريخ دوم  ۷/۱۱ها سفر پيدايش سمان فلك و يا رقيقى است و داراى پنجرهبود که آ

وارد است که  ۱۹/۱۷و در  مکاشفات يوحنا … و درها ميباشد   ۱۹و  ۷/۲پادشاهان 
موضعى است خارج از اين   آسمان روحانى . …» مرغان در آسمان پرواز  ميکنند«

د و مسکن و محل مخصوص حضرت دنيا که قداست و سعادت در آنجا بر قرار ميباش
اقدس الهى است هر چند که او  تعالى را محلّى و مسکنى نميباشد. و در اول تاريخ 

از محل «وارد است   ۴۵:۵و انجيل متى  ۲۸:۲و  سفر داوران  ۳۰: ۸پادشاهان 
در بارۀ   ۴۷:۱۵و در رساله اول پولس رسول به قرنتيان » سکونت خود يعنى آسمان

 ۱۳:۳و در انجيل يوحنا » که انسان دوم خداوند است از آسمان«ه مسيح ميگويد ک
از آسمان نزول نمود و بدانجا صعود » ميگويد او يعنى پسر  انسان که در آسمان است



وارد است که مالئکه در آسمان سکونت دارند و  ۳۰:۲۲و در انجيل متى … فرمود 
سمان جهنم است مزامير و ضد آ… مشيت و اراده خدا در آسمان بجا آورده ميشود 

 ۴۳:۲۳و قصد از لفظ فردوس که در انجيل لوقا  … ۱۸:۱۰در لوقا  ۸:۱۳۹داود 
آغوش  و» گويم امروز با من در فردوس خواهى بودعيسى بوى گفت هر آينه بتو مى«

بختى عالم مسطور است اشاره بسعادت و خوش ۲۲:۱۶ابراهيم که در انجيل لوقا 
  آينده است. 
مذکور است همان آسمانى  ۲:۱۲ّوم که در  رسالۀ دوم پولس نبى بقرنتيان اما آسمان س

است که پولس در رؤيا  بدانجا صعود نمود. لکن حاخامهاى يهود  را عقيده جز اين 
است و ايشان آسمان را هفت گويند که سه تا از آنها هيوالئى و چهار تا روحانى ميباشد 

اما آسمان مؤمنين موضعى است که ما فوق … که مالئکه و مقدسين در آنجا ساکنند 
ادراک  و فهم ماميباشد و در اين دنيا نتوانيم فهميد و تصور نتوانيم نمود رساله پولس 

و  مکاشفات   ۱۱:۴رساله بعبرانيان  ۳و   ۲:۱۴و  انجيل يوحنا  ۱:۳رسول به افسسيان 
  . ۲۲و  ۲۱: ۳يوحنا 

بُْع ( : ۴۴ سورۀ االسرى (بنى اسرائيل) آيۀ : قرآن کريم َماَواُت الس ُتَسبُِّح َلُه الس
 َواالْرُض َوَمن ِفيِهن َوان مِّن َشْيٍء اال ُيَسبُِّح ِبَحْمَدِه َوَلـِكن ال َتْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم انُه َكانَ 

َما(:  ٢٣/ ۸۶ و نيز  در سوره المؤمنون آيۀ  . )َحِليًما َغُفوًرا الس ببِْع ُقْل َمن ر َواِت الس
 َوَرب  
  ٢١٩ص 

در معارف يهود و  نصارى مالحظه ميشود که : يهود معتقد  تحقيق -الَْعْرِش الَْعِظيِم) 
به طبقات سبع اند و در عهد جديد و  آنهم نه در انجيل بلکه در  رسالۀ پولس رسول 

آسمان  تبه آسمان هفتم اشاره گرديده و در ساير  کتب عهد جديد مطلبى در بارۀ هف
نيست ولى از  اشارۀ پولس رسول به آسمان سوم چنين مستفاد ميشود که اين آسمان 
سوم مسبوق به سابقه در معارف يهود و ساير منابع است ولى اشاره به ساير طبقات 

  آسمان نيست.



کتاب مقصود و مراد و اشاره به آسمان و طبقات سبع در معارف امر بهائى . 
ستطاب اقدس . تبييات حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه و ايقان . کتاب ممستطاب 

در بررسى معارف امر مبارك مالحظه ميشود که     حضرت ولى امراهلل جّل سلطانه
اشاره به الفاظ فوق که از اصطالحات قوم است  مقصود معانى ظاهرى و فيزيکى 

يشود ذيل که زيارت م ىالفاظ فوق نيست که کاّفۀ اديان به آن معتقدند .  نمونه ها
 چهارم اشاره كداللت بر آن دارد که مقصود از سماء و سمواوات و  سبع طباق و فل

َعَد ِالٰى َنَك ِمْن َاْن َتْص اُسبْحٰ «به ارتفاع و بلندى (در صالة کبير است قوله تعالٰى : 
بّ  ِءَسٰما ف در لى در ايقان شريسعت است و نيز شرح مفصوُ   وَ ) » نَ يۭ ُقّرِبَك َاْذٰکاُر الُْمَقر

سماوى مراجعه و  امعان  کلماتکه الزم است به آن  گرديدهمعانى عديده سماء نازل 
  نظر و دقتى کامل نمود.

 : ۱۶  ظهور اعظم و اشرفيّت فلك چهارم در اشاره به  امنعيّت .ايقان شريف
ئل اند و کامى بکام نفس بر نداشته اند دالصاحبان هوش که از صهباى حب نوشيده«

و برهان و حجت را که جميع مشعر بر اين امر بديع و ظهور منيع الهى است اظهر از 
و . حال اعراض خلق را از جمال الهى  .شمس در فلك چهارم مشاهده نمايند 
  »اقبالشانرا بهواى نفسانى مالحظه فرمائيد

بعد از آنکه : « ۱۷ صعود حضرت مسيح عفلك چهارم در اشاره به   .ايقان شريف
ى و در موضع» شمس جمال عيسوى از ميان قوم غائب شد و بفلك چهارم ارتقاع نمود

باالخره چنان در صدد ايذاء و قتل آن حضرت افتادند «ديگر در ايقان شريف نازل: 
  و نيز رجوع کنيد به قاموس ايقان شريف.» . که بفلك چهارم فرار نمود

لوح مبارک در اشاره به اظهار امر مبارک در  رضوان .  اظهار امر  علنى در رضوان .
 الُْحْزِن الِّۭذى ِبۭه َتَغيَرْت ُوُجوُه الُْمْخِلۭصيَْن  َو َلْوٰال  َفٰوا َاَسٰفا ِمْن ٰهَذا « : ۱۸ قوله تعالىٰ 

ْبِع الْۭحيِْن  َك ِعْصَمُة اهللِ َلَتنَْفِطُر ۭفى ٰذلِ  رْ  وَ  َسٰمٰواُت السنْدَ ُض ِبَاْهِلٰها َو اَخَسَفِت اْال ك  ُکل
   .»َجَبٍل ٰشاِمٍخ َرۭفيٍع 



شمعى بر افروز که پرتوش : «  ۱۹ از حضرت عبدالبهاء است قوله االحلىٰ  سبع طباق .
  . »حرارتش شعله بر سبِع ِطباق زند  روشنى آفاق شود و نارى ايقاد کن که

لوح مبارك قرن خطاب به احبّاى  سبع طباق . حضرت ولى امراهلل جّل سلطانه  در
بوسيله  بهائى اتّساع دايرۀ امراهلل بيد قدرت الهيّه و اشتهار و صيت آوازۀ امر شرق در

هار بياناتى مهيمن صادر و آوازۀ صيت و اشت گروه قليلى بظاهر از مستضعفين عالم 
قدرت الهيه  مالحظه نمائيد چگونه يد: "  ۲۰ اندامراهلل را اشاره به سبع طباق فرموده

 مشتى از ُمستضعفين عباد را که بطايفه شيخيه منشعبه از فرقه شيعه اثنا عشريّه منسوب
و در سلک طّالب محشور  و در انظار جمهور هوطنان از علماء و فقهاء و ادبا و فضال 
و متشرعين و ارباب مناصب عاليه بنظر حقارت منظور و از مضلّين و منحرفين از صراط 

لين محسوب و در چنگ ملّتى جاهل و متعّصب و متوّحش گرفتار و بقهر و سيّد المرس
سخط سلطانى معّذب و از اسباب ملکيه و زخارف  دنيويه و شوکت و عّزت و مکنت 

بهره و  نصيب مبعوث و مؤيّد فرمود و نصرت و برکتى عنايت کرد و ثروت ظاهره و بى
 ًا با وجود هجمات عنيفه سالطينو عّزت و سطوتى بخشيد که در اندک زمانى ُمتدّرج

  و امراى سلسله قاجاريه و تعّرضات شديده ُملوک و خلفاى اسالم و لطمات وارده از 
   ۲۲۰ص

علماء و فقهاى ملّت فرقان و دسائس و مفتريات حزب شيطان و  رؤساى بيان و 
يوفايان بتحريکات و وساوس ناقضان و ناکثان عهد و پيمان و تزوير و تدليس متمّردان و 

و اعتراضات و دسائس مبّشرين ملّت ُروح اين فئه قليله آوازه اش در سبع طباق منتشر 
 ".گرديد و صيت عظمتش جهانگير گشت

دهم ، حرکت افالك و خورشيد . نقل آيات قرآن کريم و نظرات قديمه و سيزمطلب 
مطابقت نمودن و ابطال آن باآيات قران و حرکات  منسوخه  هندسۀ بطلميوسى و

و کل فلك «"کما قال و قوله الحق : ۲۱قوله االحلىٰ  نمونه اول ، کرات سماوى 
و بهذه االٓية المبارکة ثبت بان کافة هذه الدراري الالمعة في جو  هذا  »يسبحون

ي فالسماء الرفيع والفضاء الفسيح الوسيع. و هذه االرض أيضا متحرکة سائرة 



مداراتها. و سابحة في أفالکها و دوائرها. و أعظم من ذلك ذهو لهم في تفسير االٓية 
المبارکة االخرى. الدالة على حرکت الشمس على مرکزها و محورها قال و قوله الحق 

 در٢١/ ۳۳آيه بنظر ميرسد، نقل جزئى از  تحقيق .  −»"  والشمس تجري لمستقرها«
َخَلَق  َوُهَو الِذي«در سورۀ يس است. سوره انبياء: ۳۸/٣٦سورۀ انبياء و  جزئى از  آيه 

ْمَس َوالَْقَمَر ُكل ِفي َفَلٍك َيْسَبُحونَ  َهاَر َوالشيَْل َوالنه ب مزيد اطالع و آگاهىبراى  .الل
قوله  نمونه دوم ،نظرات مفسرين در باره آيات فوق رجوع کنيد به نافه سى و يکم. 

" النهم أرادوا ان يطبقوها على قواعد بطلميوس الروماني المذکور و  :  ۲۲االحلٰى 
يوفقوها على الزيج الذي رتبه. فلم يتمکنوا على هذا التطبيق. فاحتاجوا الى تأويالت 
رکيکة کقول بعضهم لمستقر لها. کان في االصل ال مستقر لها فخذفت االلف منه ( 

تها. ها و حرکرتقف الشمس عن سي كذل وقول) االخرين ان المستقر يوم القيامة عند
ره سومع ان في االٓية صراحة واضحة بان الشمس لما حرکة على محورها و مرکزها." 

ْمُس «: يس ِفي َفَلٍك  َال الش َهاِر َوُكلْيُل َساِبُق النن ُتْدِرَك الَْقَمَر َوَال اللَينَبِغي َلَها ا
ى سرين در باره آيات فوق رجوع کنيد به نافه سبراى آگاهى به نظرات مف » . َيْسَبُحونَ 
"و أما  : ۲۳. قوله االحلٰى دهم ، سؤال در باره حرکت اقمارچهارمطلب و يکم. 

القمار التابعة للشموس المرکزية الطائفة حولها بقوة لسئلت عن االقمار بقولك هل 
انا شافيًا ن بياالنجذاب مواليد کمواليد أرضية. اعلم ان في صريح  القرآن ان اهلل بي

 »ان في خلق السموات و االرض و ما بث فيهما دابة« کافيا تلتذ منه االٓذان و قال 
ا هم] فصرح بان في السماء  و االرض کلي۲۹/٤٢آيه  جزئى از  الشورىٰ [سوره 

باالرادة ... و  كو ال شبهة ان کل موجود متحر كموجودات متحرکة باالرادة و ال ش
جمهور العلماء الذين جهلوا معنى القرآن و أرادوا ان يوفقوا بين صريح االٓية و القواعد 

وا ان الموجود قال ءالبطلميوسية التي کانت أوهاما أو کسراب بقيعة يحسبه الظمآن ما
رجوع تحقيق.  -" باالرادة في السماء عبارة عن المالئکة من المٕال االٔعلىٰ  كالمتحر

براى آگاهى به نظرات مفسرين . ١٦٧تحقيق شماره  د به نافه سى ام . سوره شورىٰ کني
و (لکانزدهم ، رصد پمطلب در باره آيات فوق رجوع کنيد به نافه سى و يکم. 



"النه کان في سنة خمسمائة بعد االلف من الميالد و  : ۲۴. قوله االحلٰى  .فرينکو)
ين سنة. حتى أخرج القائدة المشهورة رصد (و في نسخة و رصده) مدة ستة و ثالث

منبع  دهم ، خورشيدشانزمطلب  ؛ بحسب اکتشافه في حيز العرض على االفکار" 
" اين آفتاب فلک اثير را  حيات و  ايجاد معادن در کره ارض است  . فلك اثير 

اشراق بر آفاق است و جميع کائنات ارضيه بفيض و تابشش در نشو و نماست اگر 
اق آفتاب نبود طبقات کره ارض تشکيل نميشد و معادن کريمه تکّون حرارت و اشر

نمي يافت ... و عالم انسان در کرۀ ارض تحّقق نمى يافت جميع اين بخشايش از 
 دهم ، خورشيد . ماه و نظرات فالسفه در ازمنه قبلفمطلب ه ؛فيض آفتاب است" 

کرات سماويه و دهم ، هجمطلب  " ؛ فى سالف الزمان" : ۲۵. قوله االحلٰى 
" اين کرات نامتناهيه جميع از عالم عناصرند و کائناتش اسير ۲۶موجودات ذيروح

ترکيب و تحليل .. . اين مکّونات عظيمه خالى و فارغ نيست  و عبث و بيهوده آفرينش 
نيافته حتّى صريح قرآن است ولى مفّسرين بى وجدان با وجود صريح عبارت بحقيقت 

  پى نبردند چنانچه 
  ٢٢١ص 

آيه  ىالشور[سوره  و من آياته خلق الّسموات و االرض و ما بّث فيهما دابّة ميفرمايد 
] ميفرمايد از آيات باهرات الهيّه اين آسمان و زمين است و کائنات حى متحّرکى ۲۹

که در اين آسمان و زمين خلق شده اند  مالحظه نمائيد که صريح ميفرمايد که در 
  ".دابّه در لغت ذى روح متحّرک باالراده است آسمان کائناتى ذيروح هست
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  حفظ و صيانت امراهلل
   



  ٢٢٣ص 
  چهاردهم نافه

  حفظ و صيانت امراهلل
ساس احضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در مکاتيب مبارکه به تفصيل و نيز باختصار  مقدمه

حفظ و صيانت امراهلل را در تبعيت و اطاعت کامل عهد و ميثاق مقرر فرموده اند. 
امروز که متجاوز از يك قرن از صعود شارع مقدس امر بهائى گذشته و سفينةاهلل از ميان 

حضرت عبدالبهاء در دوران واليت حضرت ولى امواج پر تالطم نقض بعد از صعود 
مقدس امراهلل و قيادت بيت العدل اعظم به ساحل آرام رسيده و بتدريج اساس نظم 
بديع يوما و فيوما در سراسر کره ارض به مشيّت اصابع مقتدر صاحب امر جمال اقدس 

سيان مدفون  نابهى استقرار مييابد و  جمله اعداى ناقضين بخسران مبين گرفتار و در تيه 
 و نه از آنان نامى و نه نشانى باقيست . در مکتوبى به آن اشاره ميفرمايند قوله االحلىٰ 

رسى مکاتيب بوضوح مالحظه ". در برعنقريب اين سر عجيب آشکار گردد: "  ۱
ميشود که تاکيدات مرکز ميثاق اساسش وفاى به عهد کتاب عهدى و هدم مارقين و  

مونه هائى از اين قبيل از بيانات مبارکه در متون الواح که ناکصين عهد است. به ن
بکثرت از قلم مبارك صادر گرديده و حوادث گذشته و  فتح و ظفرهاى امر بعد از صعود 
مبارك و انتصارات حال و آينده روز بروز اهميّت آنرا در ميان ديدگان هر دو طبقه از 

  هد نمود.نموده و خوا گروه متمسکين بعهد و ناقضين جلوه
اليوم ميزان کل شئ و مغناطيس : " ۱ . قوله االحلىٰ عهد و ميثاق اساس دين اهلل است 

چه  متين داللت نمود. ستأييد عهد و ميثاق رب مجيد است . کل را بايد باين اسا
ر هر نفسى ثابت تر مؤيد تر و موفق تر است . و اگکه بنيان رصين جمال مبين است 

ضا ادنى توقف نمايد. قسم بجمال قدم روحى ٔالحبائه روح القدس مجسم گردد فر
. چه که اساس دين اهلل و علو کلمات اهلل الفداء که جسم معّوق و جسد معطل گردد

در اين است. و بالفرض طفل رضيعى بثبات و رسوخ تام قيام نمايد  و سمو امراهلل



اين سر  جنود ملکوت ابهى نصرت او نمايد. و مالٔ اعلى اعانت او کند. عنقريب
  ".عجيب آشکار گردد

در مکتوبى خطاب به يکى از متمسکين به عهد ميفرمايند قوله االحلى  اوراق شبهات 
: وانك أنت يا من اّدخرك اهلل لترويج الميثاق . قم على عهد ربك قياما يتزلزل به  ۲

و اجمع أحباءاهلل تحت ظل شجرة  فرائص المتزلزلين في ميثاق ربك الشديد .
الوحدانيةبقوة و سلطان مبين. تاهلل الحق يؤيدك کتائب الغيب و فيالق السطوة و 
االقتدار . و ينصرك جنود الملکوت االبهى ... دع منشور الشبهات فانه مملوء من 
المتشابهات . و ألق على االٓذان آيات محکمات من ألواح ربك و صحف موالك .  

االقدس المرجع الوحيد و الکتاب العهد بأثر من القلم االعلى ... و ترى  فان کتابه
العلم المعقود. بيد قدرة ربك الودود  . يرتفع على أعالم الشهود. و يتموج فوق صروح 
الوجود و يتشتت الغيوم . و ينکشف السحاب المرکوم . عن نيّر ميثاق ربك القيوم . 

يومئذ  يتشتت شمل طيور الظالم . فالثابتونبشعاع ساطع يحترق حجاب الضباب . و 
لفي حظ عظيم . و المتزلزلون لفى عذاب أليم . و يقولون يا حسرة علينا بما فرطنا في 
عهد اهلل و ميثاقه و اتخذناه سخريا . و ألقيناه على اعقابنا ناشرين أوراق الشبهات 

زلي و م از هر متزل(اين عبد) تا بحال با وجود اين هجومتمسکين بالمتشابهات  ... 
القاء اين شبهات و تخديش اذهان جهال و تشتيت شمل کلمة اهلل بکلمۀ تعرض 

و بکمال کظم و هضم و سکوت معامله نمودم . و از هر نفسى  *باحدى ننمودم 
هزار وساوس شنيدم . و صدمۀ شديد ديدم آه نکشيدم و فرياد و فغان ننمودم که 

هد و ميثاق متزلزلي هست ولي اين بيهوشان گمان مبادا گوشي خبر دار گردد که در ع
". حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه و نيز حضرت ولى ديگر نمودند بر جسارت افزودند

اشاره فرموده اند . فاضل جليل القدر  › ارواق شبهات‹مقّدس امراهلل جّل سلطانه به 
: "مقصود  ۳اشراق خاورى عليه بهاءاهلل االبهى آنرا در رحيق مختوم درج فرموده 

  رسائل و نشرياتى 
  ٢٢٤ص 



است که ناقضين در رد مرکز ميثاق منتشر ميساختند و احباى ثابتين جوابهاى محکم 
متين بآنها ميدادند از جمله نشريات مزبوره کتاب موسوم به اتيان الدليل است که 

اسم ب ناقضين انتشار دادند و يکى از احبا موسوم به خليل بن ابراهيم رساله در رد آن
رساله ثابتيه نگاشت و در همان اوقات منتشر داشت". در لوحى ديگر به انتشار اوراق 

ل قب : "تنبهوا يا احباء اهلل قد أخبرناکم من ۴شبهات اشاره فرموده اند قوله االحلٰى 
ستنشر أوراق الشبهات . في کل الجهات و تأخذ زالزل االرتياب أهل االجتناب" . 

: "و انك  ۵بالقاء شبهات فوق اشاره فرموده اند. قوله االحلٰى و نيز در لوحى ديگر 
أنت أيها الفرع الکريم ثبت القدم على هذا الصراط المستقيم .. و تتبع فى السفر 

ثم  …القديم اللوح المحفوظ و الرق المنشور کتاب االقدس و الصحف المقدس 
يز الجبار. کتاب عهد اهلل العز انظر الٰى شرح آياته التى شرحها يد العظمة و االقتدار فى

من دون حجاب و ستار . لعمرك قد ترکوا المنصوص. و هدموا بنيان المرصوص . و 
تمسکوا بالشبهات . و أهملوا االٓيات المحکمات. و احتجبوا باالوهام". حضرت 
 ولى امراهلل جل سلطانه نيز به اوراق شبهات در لوح قرن اشاره فرموده اند قوله االحلىٰ 

"غصن اکبر نابت از سدرۀ رحمانيه و منصوص کتاب عهد مولى البريه و پروردۀ  : ۶
لبن عنايت الهيه در سنين متواليه قصد مبارزه با ليث عرين ميثاق نمود  و تيشه بريشه 
سدرۀ منتهى زد امانت اهلل را بدزديد و آيات الهى را تحريف نمود ... اغصان ديگر 

گرويدند ... روح مطهر را در ملکوت ابهى بيازردند  در نشر اين اراجيف و اباطيل باو
و قلوب ستمديدگان و ماتم زدگان را در ايران و اقاليم سائره بگداختند بطبع و انتشار 
اوراق شبهات بکمال تدبير و منتهاى تزوير اقدام نمودند و بتخديش اذهان و القاء 

  تند".و اجتهاد پرداخ بغض مرکز  عهد و پيمان در قلوب بيگانه و آشنا بکمال سعى
"(جواد) با آن التفاتها و ظهور خطاها و توبه ها و ظهور  : ۷قوله االحلٰى  . جواد قزوينى

بنظر ميرسد که مقصود جواد قزوينى است که نفاق االٓن از اين عبد تظلم مينمايد".
بعد صعود جمال اقدس ابهى به ميرزا محمد على پيوست و  از  جمله ناقضين شد و  
رساالتى خصمانه و بى اساس بر عليه مرکز ميثاق نوشت که ترجمه آن بزبان انگليسى 



ظيم و عدر  يکى از تاليفات ادوارد براون درج گرديده است ، و سر انجام به خسران 
  وبال وبيل گرفتار  و به اسفل درکات واصل گشت.

:  ۸قوله االحلٰى  حفاظت امراهلل از ارياح نقض . نادانان . بى وفايان . رخنه گران 
"احباى الهى در نهايت صدق و صفا. و بى خبر از اين حقد و جفا ماران بسيار نرم و 

يدار باشيد هوشيار باشيد. پر مدارا و در نهايت وسوسه و دسيسه و حيله و خداع. ب
المؤمن فطين و الموقن قوى و متين. دقت نمائيد. اتقوا من فراسة المؤمن انه ينظر بنور 
اهلل. مبادا کسى سّرا رخنه اندازد. حصن حصين را سپاه رشيد باشيد. و قصر مشيد را 
لشگر شجيع. بسيار مواظب باشيد و شب و روز مراقب گرديد تا معتسفى صدمه اى 

تا بحقيقت پى بريد و  مالحظه نمائيد که جمال  لوح مالح القدس را بخوانيد د.نزن
مبارک وقايع آتيه را از پيش بتمامه خبر داده اند". و ايضًا در لوحى است. قوله 

: "اي ياران دزدان در کمينند و خائنان گوشه نشين هيکل امراهلل را از تير و  ۹االحلٰى 
د   راج کلمة اهلل را از ارياح بغضا حمايت و صيانت فرمائيتيغ نادانان محافظه کنيد و س

امروز از جهتى روح حيات در سريانست و از جهتى ديگر ارياح کريهه نقض پيمان در 
هيجان اين روح مصور است و آن موت مجسم اين فوز تابان است و آن ظلمت بى 

  پايان".
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٢٢٦ص   

 

  پانزدهم نافه
  در اثبات حّقانّيت ظهور براهين مبارکه 

  جّل جالله حضرت بهاءاهلل
  عقلى و نقلى در اثبات ظهور اعظم  براهين

  بشارات تاريخ حيات مبارک . 
حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در مکاتيب مبارکه به تفصيل و نيز باختصار تعداد  مقدمه

بيان  را در حقانيت امر جمال اقدس ابهى  و متقن براهين محکمدالئل و بيشمارى از 
براهين و استدالالت عقلى و کالمى و نقلى را باختصار طبقه بندى  .فرموده اند 

  نموده و رجاى تأييدات الريبيه را از آستان مقدسش سائليم بفضله و منّه.
ّل ج در حقانيت امراهلل و دعاوى حضرت بهاءاهلل احتجاجانواع و اقسام براهين و 

  ذکره
:  ۱قوله االحلٰى  نرفتنداول ، علم حضرت بهاءاهلل لّدنى است و بمکتب  برهان

 مسلم است که حضرتدر طهران  ايران برهان ديگر آنکه . نزد جميع اعاظم و علماى"
 ."بهاءاهلل در مکتبى نبودند . و در مدرسه ئى تعليم نگرفتند

ت ليم ايشان است که اختالف و بينوننفس تعاحّقانّيت ظهور  دوم ، در اينکه  برهان
برهان ديگر نفس تعاليم بهاءاهلل که بکلى " : ۲قوله االحلٰى  را از عالم بر مياندازد

نمايد  دى تأسيسببينونت و اختالف را از عالم انسانى براندازد و وحدت و ائتالف ا
  ."تجليات و اشراقات و کلمات و بشارات و طرازات نمائيدمراجعت بالواح 



سوم ، امر بهائى از سجن عکا مرتفع شد . ظلم و معاندت اعداى امر مانع از  برهان
حضرت بهاءاهلل چنين امر " :۳قوله االحلٰى  امراهلل نگرديد ۀپيشرفت و اتساع و غلب

عظيمى که صيتش آفاق را گرفته . و در شرق نهايت تمکن يافته . و بارقه صبح منيرش 
ست . با وجود آنکه دول و ملل شرق مانع و معارض و مانند شعاع آفتاب در انتشار ا

  ". نمود و منتشر ظاهر و بلند شديد بکمال قوت متعرض بودند در اين سجن
 تبر حقانيت امر اهلل اس مدلّ چهارم ، تربيت مؤمنين و ظهور کماالت انسانى  برهان

هور ى و ظ"مقصد از ظهور ملکوت تربيت نفوس و ترقى عالم انسان:    ۴قوله االحلٰى 
 المع محبت اهلل و الفت و يگانگى جميع بشر و ظهور کماالت الهى و تحقق علويت

  ".انسانيست
خوارق  نادان "و اما برهان در نزد عوام : ۵قوله االحلٰى  م، خوارق عاداتپنج برهان

عاداتست . مختصر اينست که از اين قبيل خارق عادات از حضرت بهاءاهلل در السن 
و اگر بخواهند رسائل متعدده تاليف نمايند . ولى چون خصم منکر را اين بسيار  وافواه

برهان قاطع نيست لهذا ما خوارق عادات را از حضرت بهاءاهلل روايت ننمائيم زيرا 
خصم نيز از اين قبيل روايات از الهه موهومه خود بيان کند و مستند بکتب و رسائل 

  ".خويش گردد
 ۶ٰى قوله االحل است "شمس حقيقت"حقانيت ذات ششم ، برهان ديگر بر   برهان

: "اعلم ان شمس الحقيقة دليل على ذاتها بذاتها. و برهانها نورها و شعاعها و حجتها 
حرارتها و اشراقها ال تحتاج الى دليل يدل عليها انما يحتاج الى الدليل و قرائن السبيل 

 المعلول. و هذا شأن االعمى ليستدل بذلك على المدلول و يستهدي الى العلة من
الذين في حجاب عن النظر الى الجمال المعلوم. و انك أنت نزه نفسك عن هذه 

  الدالئل و االٓثار و االقوال".
برهان هفتم ، برهان بروش  مقايسه ظهورات قبل و عدم اقبال عامه در زمان ظهور 

کم من رجال : "  ۷قوله االحلٰى  نمونه اول ،( استدالل بروش ايقان شريف ) . بعد 
و کم من نساء انتظروا تجلي وجه المسيح بعد موسى. فلما أشرق جماله و الح وجهه 



احتجبوا عنه و اشتغلوا بشبهات الفريسين. حيث کانوا يقولون أين سلطنة المسيح . و 
أين سرير داود الجليل و أين عصاه الحديد. و أين جنود الجراره. و أين جيوشه الکراره. 

سماء. أين عدالة االحکام الجارية بين االنام حتى الوحوش و الهوام. أين مالئکة ال
وله ق نمونه دوم ،أين عزة الکبرى و أين قدرته التي تتزعزع منها االرض و السماء؛ 

: "سبحان اهلل موعود جميع کتب و صحف بشروطى مشروط و بعالماتى  ۸االحلٰى 
روط اشتند. مثال موعود يهود مشمرهون که بظاهر اگر ناس محتجب ميشدند بهانه ئى د

بخروج از مکان غير معلوم بود. و از جملۀ شروطش سلطنت غير محدود و جلوس بر 
سرير داود و سل سيوف و تجهيز الوف و ترويج توراة و تشهير آيات و تعميم شريعت 

موسى و ظهور عدالت کبرى تا گرگ و بّره و پلنگ و بزغاله و شير و گوساله و مار و  
يرخواره همدم و هم َآشيان و همراز گردند... چون حضرت روح اهلل بنور هدى طفل ش

آفاق را روشن کرد هيچيك از اين شروط و عالئم بحسب ظاهر آشکار نگرديد. زيرا 
کل اين بيانات معانى حقيقى داشت و رموز و اسرار بود. اگر چه يهود انکار نمودند 

موعود انجيل بايد با خيل و حشمى ولى بحسب ظاهر عذرى در کار بود و همچنين 
عظيم و جنود و مالئکه عليين بر ابرى سوار از آسمان بزمين آيد و آفتاب و ماه تاريك 
شود ... لهذا اگر مسيحيان در ظهور جمال محمدى بهانۀ جستند بحسب ظاهر عذرى 

ح تآوردند. و همچنين موعود فرقان مشروط بعالئم بى پايان بود. جابلقا و جابرصا و ف
شرق و غرب و جنوب و شمال و سلطنت قائم و سلطنت سيد الشهداء و نزول عيسى و 
ظهور دجال و قيامت کبرى و حشر و نشور  و جنت موعود و نيران ذات الوقود و امثال 

اگر فرقانيان عذر و بهانه ئى مينمودند در نزد جاهالن ذلك عالئم ال تحصى بود 
لى روحى له الفداء چنان واضح و آشکار مسموع بود. اما موعود بيان حضرت اع

فرمودند که از براى نفسى نه سرًا و نه جهارًا نه باطنًا نه ظاهرًا نه معنى نه صورة عذر 
. بنص صريح ميفرمايد ٕاياك ٕاياك ان تحتجب بالواحد البيانيه أو و بهانه ئى باقى ماند
  بما نزل في البيان".



وله ق من يظهره اهلل خوانده شود ، اشاره بتوقيع حضرت اعلى که در مکتب) ۳(
: "از جمله ميگويند که توقيعى از حضرت اعلى روحى له الفداء صادر که  ۹االحلٰى 

  در مکتب من يظهره اهلل خوانده شود".
: "در جميع اعصار اعالء کلمة اهلل بعد از صعود  ۱۰قوله االحلٰى برهان هشتم ، 

  مشارق أنوار بافق اعلى گرديد".
  در اثبات ظهور  ديگر عقلىاهين بر

ز  بنظر نگارنده ، ا  ستبد وقت ايران و عثمانىم حکومتاّول ، مخالفت دو  برهان
جمله براهين عقلى در اثبات ظهور  براى معرضين و  معاندين و غافلين اينست که بعد 
از حادثۀ رمى شاه و  هجوم اعدا بر مؤمنين و  وزش بادهاى اعتساف و ظلم و جور بى 

و حساب بر  جمعى از  فئۀ مظلوم و  قتل و ضرب و  نفى و تاالن و تاراج  اموال حّد 
مستضعفين عباد و مصادرۀ اموال آن ستمديدگان ، احبّاى الهى؛ تصميمات مغرضانه 
حکومت وقت ايران و موافقت دولت عثمانى به سرگونى حضرت بهاءاهلل جّل ذکره 

و درج  ز باى بتفصيل تجزيه و تحليلبه عراق عرب که جزئيات آن در کتاب گاد پاس
ولى آنچه که در  لوح مبارك که اشاره  به  −گرديده است و تکرار آن ضرورى نيست 

اعالء امراهلل عّز صدور يافته داللت بر اين دارد که چگونه نقشه هاى الهى بتدريج بعد 
وعدت  ه کمااز صعود شارع امر اهلل يکى بعد از ديگرى بحيّز شهود در آمد و وعود الهيّ 

در  متون الواح جمال قدم جّل جالله عمومًا و  لوح هيکل و الواح ملوك و سالطين 
خصوصًا بحقيقت و حيّز شهود در آمد، در حاليکه آن مظلوم آفاق روح العالمين لتراب 
اقدامه الفدا  آن فتوحات و انتصارات را اعالن فرمودند و  يکى بعد از ديگرى تحقق 

اوز از يک قرن است که عالم انسانى آن وعود الهيّه را تجربه و  بديدۀ پيدا کرد و  متج
از جمله براهين عقلى در اثبات حقانيّت امر اهلل تعليم صلح  –عنصرى مشاهده ميکند 

عمومى و  وحدت عالم انسانى است که حصولش منوط به وحدت وجدانها و افکار 
صريح گرديده است و در هر روز و انسانها است که در الواح تبيينى به آن اشاراتى 

  اى ضرورتش در ميان اهل عالم بوضوح احساس ميشود.ساعت و لحظه



کتوب در م . در اثبات ظهور حضرت بهاءاهلل جل کبريائه برهان دوم ،برهان قياسى
مهيمنى که در جواب عريضه سائل عز صدور يافته قلم معجز شيم تبيين استداللى 

قبوالت اقوام قبل و نقل حقائق تاريخى در ظهورات قبل قياسى با ذکر مسلّمات و م
در قرآن کريم فرموده . و عکس العملهاى مردم در مواجهه با ظهور جديد را با 
اعتراضات و  اعراض مردم در زمان ظهور من يظهره اهلل مورد قياس قرار داده اند قوله 

 سائم الفضل. و فاضت: " و عند ما أشرقت االرض بنور ربها. و تنسمت ن ۱۱االحلٰى 
سحاب العدل. و انحدرت سيول الجود. و تجّدد قميص کّل موجود. و تزينت 
البطحاء بظهور خير الورى. المؤيّد بشديد القوى. اعترض اليهود و النصارى بان سلسلة 
النبوة مسلسلة کعقود الُجمان. أو قالئد  الِعقيان في ذرية اسحق و تلك برکة ممنوحة 

ذرية الطاهرة. و الساللة الباهرة. بنصوص من التوراة و ال خالف و مخصوصة لتلك ال
ال شقاق. و هذه الذرية تالٔالٔت بانوار التوحيد. کالکواکب الدرية. فکيف انتقلت 
النبوة العظمى. و المنحة الکبرى. من تلك االصالب الطاهرة الزکية الى صلب عبد 

  الخالف". مناف. و بحسب زعمهم اسمه دال على ما کان عليه من
 ۱۲قوله االحلٰى  برهان سوم ، خدا در وقت ظهور جديد خرق عادات قوم مى نمايد ،

:  "و ان اهلل خرقا في العادات. و اظهار االٓيات باهرات. في ظهور کلماته الجامعات. 
فال يجوز لمن بصره حديد. أو ألقى السمع و هو شهيد. ان يجعل العادة المستمرة 

آياته المستودعة و المستقرة حيث جرت عادة الملك العالم ان  ميزانًا المر اهلل في
تندفق نطفة االنسان من االصالب. و تنعقد في االرحام. و خلق المسيح روح اهلل 

  بنفخة من روحه خارقا للعادة المسترة المسلمة بين االنام". 
: "  ۱۳قوله االحلٰى  برهان چهارم ، ميزان کل حقائق مندمج در امر بهائى است ،

فالجل ذلك ينبغي أن تتخذ هذا االمر ميزانًا لکل االمور. و ال تعبأ بالحکايات و 
االقاويل التى تتناقل على أفواه أهل الوهم و االشارات. النها مبالغات و قصص و 

  أساطير ال يعتبرها أولواالبصار".



 است ،برهان پنجم ، در اثبات اينکه اين دور اعظم دور بروز و ظهور اسرار الهى 
: "انبعث حقائق کل شئ و المعاني الکلية . بقوتها النامية . و اشتهرت  ۱۴قوله االحلٰى 

مکنونات العلوم الکاشفة لحقائق المعلوم . و  ظهر السر  المصون المخزون . و الرمز 
المکنون . الن في هذا الکور الکريم و الطلوع العظيم. دور الحقائق و االسرار. و حشر 

مانية فى مرکز االنوار. و ظهور الکنوز المستترة في هوية عوالم ربك العزيز الشؤن الرح
المختار. بحيث في حقيقة القطرات تتموج بحور االٓيات. و في هوية الذرات تتجلى 
شموس االسماء و الصفات. و يکتشف المعاصرون في صفائح االحجار. أسرارًا لم 

ن في هذا الظهور االعظم دون النظر و يکتشفوا السابقون فى لوائح مرايا االنوار. ال
االستدالل. قد فتح أبواب المکاشفة و الشهود". (بنظر ميرسد که تبيين مبارك اشاره 

ْمُز ٱلَْمْخُزْونُ «به  ُر ٱلَْمْکُنْوُن َو ٱلْر در آيۀ قعود در صالت کبير و »  َوٱَلّذۭى َظَهَر ِانُه ُهَو ٱلْسِّ
  امه و  نظاير آن است.).ساير الواح نزولى مانند زيارتن
  براهين نقلى در اثبات ظهور

برهان بروش استدالل نقلى و اشاره به متون برهان اول ،ايام اهلل . لقاءاهلل . رؤيت 
: "فطوبى لمن ۱۵کتب مقدسه قبل و قرآن کريم در بشارت بظهور . قوله االحلٰى 
ام جواهر ها في اييحتجب بسبحات علوم کاالوهام عن مشاهدة حقائق العلم و ادراك 

. ۱۴/ ۵سوره ابراهيم آيه » ايّام اهلل)  «۱اهلل". براى مزيد اطالع رجوع فرمائيد به: (
ُلَماِت اَلى النوِر َوَذكِّْرُهْم قوله تعالٰى: " ْخِرْج َقْوَمَك ِمَن الظْن اْرَسلَْنا ُموَسى ِبآَياِتَنا اَوَلَقْد ا

سوره عنکبوت آيه » لقاء اهلل) «۲" ؛ (الَٓياٍت لُِّكلِّ َصباٍر َشُكوٍر  ِباياِم اهللِ ان ِفي َذِلَك 
  َوالِذيَن َكَفُروا ِبآَياِت اللِه َوِلَقأِِه اْوَلَِٔك َئُِسوا ِمن رْحَمِتي . قوله تعالٰى : "۲۹/ ۲۳

  ٢٢٩ص 
و احاديث مرويه در " و ساير  آيات مشابه در قرآن کريم َواْوَلَِٔك َلُهْم َعَذاٌب اِليمٌ 

خصوص لقاءاهلل و ايقان شريف. قاموس ايقان ، کتاب دليل و ارشاد و رساله لقاءاهلل 
  در کتاب نافه مکنون تأليف نگارنده.



برهان دوم ، احتجاب مردم در زمان ظهور بعلت اينکه شرايط حقانيت را نفهميده 
نوار رحمانيه باشد اند و اينکه مظهر جديد بايد مظهر  کماالت معنويه و مطلع ا

اشارات مبارکه به انتظارات قائم موعود و  امورى که از قائم انتظار دارند است. قوله 
: "جمهور ناس منتظر موعودى خونخوارند و ولّي ظالمى غدار مهديي ۱۶االحلٰى 

خواهند که با سهم و سنان و شمشيرى بّران سيلى از خون بيچاره گان جارى و سارى 
روز مشغول بضرب اعناق گردد و قطع رقاب فرمايد و بروجى از سر ها نمايد و شب و  

بيارايد . ملک الموت باشد و آفت جانها گردد خونريز شود فتنه انگيز گردد بنيان انسان 
بر اندازد و مدن و قرى بر باد دهد . اطفال يتيم کند و زنان بيوه نمايد.اين را شروط 

و حال آنکه مظهر کماالت معنويه . و مطلع  حقيّت دانند و منتظر چنين موعودند .
انوار رحمانيه بايد محى ارواح باشد و منعش اجسام . جان بخشد نه جان گيرد . 

  سبب حيات شود نه علت ممات گردد . آباد کند نه خراب نمايد".
"ان السماء الجديده قد أتت و ان االرض : ۱۷قوله االحلٰى  در بشاراتبرهان سّوم ، 
 السماء"" و جاءت . و المدينة المقدسة اورشليم الجديدة قد نزلت من الجديدة قد
ت على سرير الملکوت و جدد کل صنع غير مسبوق ان هذا لهو والجبر كقد جلس ملي

 -" القول الصدق و من أصدق من رؤيا يوحنا القديس حديثًا هذا هو االلف و الياء
ديد در کتب عهد عتيق و ج بيانات مبارکه اشاراتى صراح است به بشارات مندرجه

عمومًا و مکاشفات يوحنا خصوصًا که مضامين آن براى جميع اهل بهاء آشناست و 
  نيازى به رجوع به آن کتب مقدسه نيست.

: "ان سلطان ۱۸قوله االحلٰى  رب الجنود ، برهان چهارم ، بشارات به ظهور  ،
وت قد سطعت و الملکوت قد استقر على سرير الناسوت و ان شمس عوالم الاله

  الحت من أفق الجبروت... و ان رب الجنود الموعود فى التوراة و بلسان داود".
  
  
  



  مآخذ و منابع
  
  .۲۴۷ص  ۳م . ج   ۱
  .۲۴۶ص  ۳م . ج   ۲
  .۲۴۸ص  ۳م ج   ۳
  .۲۴۶ص  ۳م . ج   ۴
  .۲۴۸ص  ۳م . ج   ۵
  .۱۱۸ص  ۱م . ج   ۶
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  ٢٣١ص 
  نافه شانزدهم
  اخالق بهائى

 روحانيّت . خضوع . خشوع . تذلّل .  محويّت . فناء . عبوديّت 
  رقيّت . مظاهر رحمت . ستاريت . خطا پوشى . ادب   

حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در مکاتيب مبارکه به تفصيل و نيز باختصار تعداد  مقدمه
بيشمارى از  تعاليم اخالقى و مراتب تزکيه و تنزيه نفس را در الواح عديده اى بيان و 
تاکيد فرموده و رؤس بعضى از اين قبيل از تعاليم درمتون مکاتيب مبارکه مملّو از اين 

ه در بر رسى متون الواح ، بنظر ميرسد که با سه نوع از قبيل الفاظ و کلمات است ک
) نوع اول ، در اظهار خضوع و خشوع و محويت و ١بيانات مبارکه آشنا ميگرديم . 

فنا که بذات اقدس هيکل مبارك نسبت داده اند. و البته اين بديهى االستنتاج است 
ايشان  صائح مبارکهکه ذات اقدس و  مثل اعالى امر مقدس بهائى که بياناتشان و ن

به احباى الهى تأکيد در متقمص گرديدن بهائيان به رداء خضوع و خشوع است و  
) نوع دوم ، در تعريف و تمجيد و اظهار عنايت ٢وجود مبارکشان نيز مثل اعالى آنست 

به مؤمنين امراهلل که اين قبيل  سجاياى احباى الهى مورد خطاب مستقيم و يا در روايت 
) در ٣آنان به خضوع و خشوع و عبوديت و محويت آنان اشاره شده است  و نام بردن

تعليم و نصايح مبارکه به احباى الهى که در دورۀ حيات عنصرى خاضع و خاشع 
باشند و پرهيز از انانيت و خود بينى کنند و بدنبال نام و نشان نگردند و نظاير اين قبيل 

      از سجاياى پسنديدۀ انسانى.
داللت بر خضوع و خشوع حضرت عبدالبهاء است که نمونه و سرمشق  بياناتى که

: "اين جهان النۀ مرغان ترابى است  ۱قوله االحلٰى  نمونه اول ، احباى الهى است.
نه آشيان طيور الهى . عالم خاك است نه جهان تابناك . پس بجان پاك زنده گرديد . 

دگى و ابتهال جوئيد . و به بن و آهنگ ملکوت افالك کنيد و تبتل نمائيد . و تذلل
عتبۀ مقّدسه چون عبدالبهاء در کمال محويت و فنا قيام کنيد . تا روى را بر خاک عجز 



و نياز نهاده (ما عبدناك حق عبادتك گوئيد . و ما عرفناك حق معرفتك) بر زبان رانيد. 
جز ع هيکل اين عبد برداء تذلل مزين است نه قميص تدلل . و هامۀ اين حقير بتاج

و نياز مفتخر است نه ناز و امتياز. کّل بندۀ آستانيم و چاکران جانفشان . عزت و 
بزرگوارى و عظمت و کبريائى سزاوار درگاه پروردگار است و آنچه منقبت عبد است 
و مفخرت مرکز عهد عبوديت درگاه احديت است و بنده گى آستان ربوبيت. اين 

ى عبد منيب. جهان اليوم بنور عبوديت تاج اکليل جليل است و اين سراج روشن
 مونه دوم ،ن"؛ روشن است و بگلهاى رقيت گلشن تا توانيد شريك عبدالبهاء شويد

:  "تاهلل الحق ان مالٔ التقديس و جواهر التوحيد من هياکل التفريد  ۲قوله االحلٰى 
يشتاقون اليکم و باالخص هذا العبد البائس االٓبق الخاضع المنکسر المسکين" ؛ 

يا من خاطبني بعبدالبهاء في : "« ۳قوله االحلٰى  » .عبدالبهاء«نمونه سوم ، لقب 
لى رق البليغ فى ظهر کتابك و ما أحيا حبذا هذا العنوان الالئح المش» عنوان کتابه

احسنت احسنت بخ بخ لك يا علي. بشرى لي و لك يا حبيبي و نعم . ..  معناه
: "خواهش دارم که  ۴قوله االحلٰى  نمونه چهارم ،المخاطب بهذا الخطاب" ؛ 

  احترامات فائقۀ مرا قبول فرمائيد". 
:  ۵مبارك ، قوله االحلىٰ عنايات خاّصه نسبت به احبّاى الهى و  مؤمنين به جمال 

"روحى لتراب مقدم احّبائه الفداء". تعاليم مبارکه در سلب وجوديت و قائم بودن 
  در بندگى ياران الهى

:  "بايد که جميع ياران الٓهى در  ۶قوله االحلٰى  ، خضوع و خشوع احبّا نمونه اول
اليوم هر . د ..نهايت خضوع و خشوع و تذلّل و انکسار بعبوديّت يکديگر قيام نماين

او نيست و به بندگى جميع دوستان  خاضع خاشعى که بهيچوجه رائحه وجود در
  قائم 
  ٢٣١ص 

نمونه  " ؛در ملکوت ابهى رويش چون مه تابان تابنده و درخشنده و هدايت بخشنده
: "ما نه مرشديم نه مسترشد نه مريديم نه مراد نه مدعى علميم  ۷قوله االحلٰى  دوم ،



کمال. آوارگانيم بى سر و سامان و بى نوايانيم بى برگ و مستمند و پريشان. و نه مدعى 
نهايت آشفتۀ جمال دلبريم و دلدادۀ کوى مهوشيم. دردمند طبيب الهى هستيم و 

:  ۸قوله االحلٰى  انانيت اعظم حجابست ، نمونه سوم ،مستمند توانگر معنوى".  
تاب حقيقت در آن بدرخشد. زيرا هيچ "زنگ انانيت را از آئينۀ دل زائل نمايد تا آف

حجابى اعظم از انانيت نيست و هر چند آن حجاب رقيق باشد عاقبت انسان را بکلى 
  محتجب و از فيض ابدى بى نصيب نمايد".

: "عبدالبهاء تا تواند  ۹قوله االحلٰى  خطا پوشى و ستاريت و حدود آن   نمونه اول ،
ديدۀ خطاپوش خواهد و ستر نمايد. زيرا پيش از کل خود را گنه کار بيند و عاجز و 
قاصر در عبوديت پروردگار. لهذا چون بقصور خويش مشغول بخطيئات ديگران 
نپردازد و همواره طلب عفو و غفران نمايد و استدعاى فضل و احسان. . . در انجيل 

ۀ زانيه بحضور حضرت مسيح حاضر شد و اقرار کرد. حاضرين مذکور است که ضعيف
گفتند چرا حکم برجم نميفرمائى فرمودند هر کس مستحق حد شرعى نيست يعنى 
گناهى ننموده است بر خيزد و اين  زانيه را رجم نمايد جميع چون نظر بخويش نمودند 

:  ۱۰قوله االحلىٰ  نمونه دوم ،گنه کار يافتند. لهذا هر يک بطرفى فرار نمودند" ؛ 
"ستّارى و خطا پوشى از لوازم ايمان و ايقان بحضرت احديت ... ستّارى در اموريست 
که ضّرش بنفس فاعل عائد نه بدولت و ملّت و جمعيت بشريه و نوع انسانى راجع 
مثًال اگر شخصى ارتکاب فسقى نمايد يا آنکه عمل قبيحى از او صادر شود که ضرر 

ت مثل اينکه تعاطى شرب کند و يا مرتکب فحشائى گردد راجع بنفس آن شخص اس
در اين مقام ستّارى مقبول و خطا پوشى محمود اّما اگر نفسى دزدى نمايد مال ديگرى 
بربايد در اين مقام ستر ظلم بر صاحب مال است هر چند در حق سارق ستّارى عنايت 

ت ن تعّدى و ظلم اساست ولى در حّق آن بيچاره مظلوم که اموالش منهوب گرديده عي
: " نظر خطا پوش سبب  ۱۱قوله االحلىٰ  نمونه سوم ،اين ميزان است که بيان شد؛ 

بصيرت است و انسان پر هوش ستّار عيوب هر بنده پر معصيت  پرده درى شأن وحوش 
  است نه انسان پر دانش".



: "اگر يکى از احبا قصورى نمود عفو رب غفور را  ۱۲قوله االحلىٰ  عفو  . بخشش
  بخاطر آريد و مخالفت نفس شرور نمائيد".

: "بهر نفسى از هر ۱۳قوله االحلىٰ  اجتناب و دورى از ُکره و دوست نداشتن مردم ،
  ملت و هر آئين و هر طائفه و هر جنس و هر ديار ادنى کرهى نداشته باشيد".

: "از هر ذکرى ۱۴قوله االحلىٰ  مراتب حصول آنفسحت حقيقى . سياحت روحانى و 
و فکرى آزاد شو و درجميع آن منتظر شرب کأس فنا شو. و مترصد هجرت از اين 
خراب آباد. بجان عزيزت قسم که تا از آنچه ديده و شنيده ايم نگذريم و بکلى منقطع 

مجرد  الى اهلل نشويم و از نام و ننگ چشم نپوشيم و صدور را از هر وهم و خيالى
ننمائيم. و در گوشۀ بى توشه ئى بذکر خدا فارغ از ما سوى نشويم و بخود مشغول 

  نگرديم فسحت حقيقى نيابيم و سياحت روحانى نکنيم".
: "احباى الهى بايد مظاهر رحمت عامه باشند و مطالع ۱۵قوله االحلىٰ  مظاهر رحمت.

يسان بر گل بمثابه ابر نفيض خواص. مانند آفتاب بر گلشن و گلخن هر دو بتابند. و  
  و خار هر دو ببارند".

: " اجتناب بر دو قسم است. يک قسم حفظا المراهلل ۱۶قوله االحلىٰ  اجتناب از ناس
است و اين بايد بروح و ريحان باشد نه بغلظت و شدت و قسمي ديگر از روى غلظت 

  و آن مقبول نه".
  ٢٣٣ص 

قربانى در کور حضرت خليل مقام فدا از  ذبح و » مقصود: "«۱۷قوله االحلىٰ  سرّ فدا
بود نه مراد قصابى و خونريزى. اين سّر فداست. و سّر فدا معانى بيحد و بيشمار دارد. 

فراغت از نفس و هوى و جانفشانى درسبيل هدى. و انقطاع از ماسوى » از جمله«
ه لو از جم«محويت و فناء دانه و ظهور در شجر و ثمر بجميع شؤن."» و ازجمله«اهلل 

اينست که نقطۀ حقيقت بجميع شئون و آثار و أحکام و أفعال در مظاهر » معنى سّر فدا
  کلى و جزئى ظاهر و  مشهود و عيان گردد".



پرهيز از غيبت که غبار بر قلوب مى نشاند و زبان گشودن بمدح و ثناى يکديگر که 
ديگرى  : " اگر  چنانچه نفسى غيبت۱۸قوله االحلىٰ  سبب روح و ريحان مى گردد

کند مستمعين بايد در کمال روحانيت و بشاشت او را منع کنند که از اين غيبت چه 
ثمرى و چه فايده ئى. آيا سبب رضايت جمال مبارك است يا علت عزت ابديه احباى 
الهى ...نفسى مستفيد گردد و يا شخصى مستفيض ال و  اهلل . بلکه چنان غبار  بر 

تايش د و نه چشم حقيقت را بيند. ولى اگر نفسى بسقلوب نشيند که ديگر نه گوش شنو
ديگرى پردازد و بمدح و ثنا لسان بگشايد مستمعين بروح و ريحان آيند و بنفحات اهلل 

  مهتز گردند".
: " اهل بهاء بايد مظاهر عصمت ۱۹قوله االحلىٰ  تنزيه . تقديس. عصمت. عفت

است  يه بفارسى چنينکبرى و عفت عظمى باشند در نصوص الهيه مرقوم و مضمون آ
که اگر ربات حجال بابدع جمال بر ايشان بگذرند ابدا نظرشان بآن سمت نيفتد. 
مقصد اينست که تنزيه و تقديس از اعظم خصائص اهل بها است. ورقات موقنۀ 
مطمئنه بايد در کمال تنزيه و تقديس و عفت و عصمت و ستر و حجاب و حيا مشهور 

ى و طهارت و کماالت عفتيۀ ايشان شهادت دهند. زيرا اهل آفاق گردند تا کل بر پاک
  ذرۀ از عفت اعظم از صد هزار سال عبادت در درياى معرفت است".

در  طفال از پنجسالگى بايداا أمّ « : ۲۰قوله االحلٰى  . تعليم ادب به اطفال. ادب
و  هستند محافظه شوند ى که مربّيانتحت تربيت داخل شوند يعنى روزها در محلّ 

  ».آموزند ادب
. رعايت ادب به گوش  . رعايت ادب در اداء کالم رعايت ادب در مذاکرات محفل
و شرط ثانى آنست که رئيسى : « ۲۱قوله االحلٰى   دادن رأى و نظرات اعضاء شور 
باالتّحاد انتخاب کنند و دستور العمل و نظامى  بجهت آن محفل اعضاى انجمن

 ن دستور العمل و نظام در تحت اداره و محافظهقرار دهند و آ بجهت اجتماع و مذاکره
انقياد  اطاعت و عضاء محفل بايد در نهايتاو  . و حمايت رئيس باشد و تنفيذ نمايد

و اعضاء در حين ورود توّجه بملکوت  حشو و زوائد در آن محفل نگردد ۀباشند مکالم



ر سکون و آداب داز افق ابهى و در نهايت خلوص و وقار و  أعلى کنند و طلب تأييد
ردازند آراء پ ت خطاب ببيانميقرار يابند و بنهايت ادب و ماليمت کالم و اه انجمن

شعاع حقيقت است  تصادم افکار و مقاومت آراء در انجمن شوراء سبب ظهور… 
 ديگرى شود بلکه هر يک قول ديگريرا با عضاء متکدر از مقاومتانبايد هيچيک از 

 دب بخلوص نيت گوش دهد و غبارىايش در کمال با رأى خو وجود مخالف بودن
ت و اّال سبب برود چون چنين گردد آن انجمن انجمن الهى است . در قلبش ننشيند

  ».و کدورت عالم شيطانى
 : ۲۲در لوح ابن ذئب نازل. قوله تعالٰى  اهميّت ادب در آثار نزولى قلم اعلٰى.

  ».حديدلعمراهلل سيف االخالق و االداب احّد من سيوف ال«
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  .۷۷ – ۷۸ص  ۴م . ج  ۱۰
  .۱۱۳ص  ۴م . ج   ۱۱
  .۲۰۲ص  ۲م . ج   ۱۲
  .۱۵۴ص  ۲م . ج   ۱۳



  .۱۸۷ – ۱۸۸صص  ۲م . ج   ۱۴
  .۲۰۷ص  ۲م . ج   ۱۵
  .۲۷۱ – ۲۷۲ص  ۲م . ج   ۱۶
  . ۳۲۸ص  ۲م . ج   ۱۷
  .۳۶۵ص  ۱م . ج   ۱۸
  .۴۵۰ص  ۱م . ج   ۱۹
  .۲۶۳ص ۳م . ج   ۲۰
  .۵۰۶ -۵۰۷صص  ۳م . ج   ۲۱
  چاپ زرکوب قديم. ۳۶چاپ جديد و  ص  ۲۲  -۲۳لوح ابن ذئب صص   ۲۲

 

۲۳۴ص   

 

 

  هفدهم نافه

  القاب 
   جّل جالله بهاءاهللحضرت 

  حضرت رّب اعلىٰ 
  اقدس مستطاب کتاب

۲۳۵ص   



  
  هفدهم نافه

  اقدس مستطاب . کتاب القاب حضرت بهاءاهلل . حضرت رّب اعلىٰ 

ظهر نفس م القاب بيشمارى ازحضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در مکاتيب مبارکه  مقدمه
 ابالقمأخذ . فرموده اندذکر  جّل جاله و  حضرت باب اهلل االعظم را جمال قدم اهلل

و در کتب مقدسه قبل است و يا   اعلىٰ  و حضرت رّب  الواح قلم اعلىٰ  مبارکه اکثرا
را به آن لقب و اسم در متن لوح  شارع امر اهلل و مبشر اعظم ،  اينکه مرکز عهد و ميثاق

د. قوله ندر بيانات مبارکه به کّره اولٰى و کّره اخرٰى نيز نام برده شده ا نام برده اند.
: "هذا عبدك الذي اقبل الى مشرق نورك االول (النقطة االولٰى) و لبى ۱االحلٰى 

لندائك عند شمس طلوع البهاء في کّرة االخرٰى". در بر رسى هاى مقدماتى بنظر 
ميرسد که در متون الواح مبارکه آن دو نفس مقّدس را با اسماء و صفاتى خوانده اند 

ر موارد عديده اى در معرفى شارع د —اند و در مواردى طلب صون و حمايت فرموده
امراهلل مالحظه ميشود که اسماء و  صفات  در لوح اشاره به کتب قبل است و در ظاهر 

روح  «بآن اشاره نگرديده و الزمه آن آشنائى به بشارات و آيات کتب قبل است مانند 
اء که در ذيل آن القاب و اسم» کلمة النجاة«و »  المنقذ من المماة« و » الحياة

  زيارت ميشود.
. "تبعيد شد ير نفى و"جمال قديم بشهر شه: ۲جمال قديم،  القاب حضرت بهاءاهلل

 مظلوم آفاق. ۴ نيّر آفاق  ."ويران سجن محبوب امکان شد ۀ"قلع : ۳ محبوب امکان
تعاليم جمال ابهى را تطبيق بلوازم " : ۷جمال ابهى.  ۶ نيّر اعظم.  ۵ نيّر اشراق . ۵

حضرت بديع .  ۹ جمال رحمان.  ۸جمال رحمانى. نه نما"و احتياجات زما
کشور مازندران موطن : "۱۲ حضرت رحمن. ۱۱حضرت بيچون.  ۱۰االوصاف

حضرت . ۱۴حضرت کبرياء. ۱۳حضرت خفى االلطاف ". حضرت رحمن است
" الحمد هلل ياران بنصايح و : ۱۸دلبر مهربان. ۱۷ دلبر يکتا  .۱۶حّى قيّوم. ۱۵ مقصود

. معشوق  ۱۹دلبر مهرباناى مشتاقان جمال  دلبر مهربان قائم و عامل".وصاياى 



ساذج وجود . ۱۹. موعود بيانيان۱۹. مقصود ربانيان۱۹. محبوب روحانيان۱۹عالميان
شمس . ۲۴رّب الجنود. ۲۳رب االشراق .۲۲محبوب العالمين .۲۱نيّر تابان . ۲۰

قدم . روح الحياة . المنقذ حقيقت.  نور مبين . اسم اعظم . بهاء العالم . شمس 
. ۲۶ .  شمس عوالم الالهوت ۲۶سلطان الملکوت."  ۲۵ من المماة و کلمة النجاة

  .۲۷ حضرت خفى االطالق اسعاف
  . ۳۰ طلعت نوراء. ۲۹نير آفاق. ۲۸ جوهر وجود ،القاب حضرت رّب اعلى

. الصراط السوي . سفر قديم. لوح محفوظ. رق المنشور  القاب کتاب اقدس
"تتبع في السفر القديم اللوح المحفوظ و الرق المنشور کتاب  : ۳۱يل المستويالسب

  و السبيل المستوي". .تاهلل انه لصراط السوي  ... االقدس والصحف المقدس
  

  مآخذ و مراجع
  .۲۹۰ص  ۲م . ج   ۱
  .۲۱۰صص  ۳م . ج   ۲
  .۲۱۰ص  ۳م . ج   ۳
  .۵۶ص  ۴و ج  ۴۰۸،  ۲۸۸، ۲۲۷صص  ۳م . ج   ۴
  .۸۴ص  ۴م . ج   ۵ 
  .۱۰۱ص  ۴م . ج   ۶ 
  .۱۷۳و  ۶۶،  ۶۰صص  ۴، ج  ۲۹۹ص  ۲، ج  ۲۵۰ ۳م . ج   ۷ 
  .۵۶ص  ۴م . ج   ۸
  .۱۵۵ص  ۴م . ج   ۹

  .۲۵۹ص  ۳م ج   ۱۰
  .۹۷ص  ۴و  ج  ۲۹۶،  ۲۷۰و  ۲۵۹صص  ۳م . ج   ۱۱
  .۲۷۱ص  ۳م . ج   ۱۲
  .۲۲۷ص  ۳م . ج    ۱۳



  .۶۵ص  ۴و  م . ج   ۲۸۰ص  ۲م . ج   ۱۴
  .۱۷۸و  ۱۶۶صص  ۴و م ج  ۴۰۹ص  ۳م . ج   ۱۵
  .۹۷ص  ۴م . ج    ۱۶
  .۱۶۹ص  ۴م . ج   ۱۷
  .۲۵۳ص  ۳م . ج   ۱۸
  .۲۶۷ص  ۲م . ج   ۱۹
  .۲۹۸ص  ۳م . ج   ۲۰
  .۱۲۳ص  ۲م . ج   ۲۱
  .۲۷۲ص  ۲م . ج    ۲۲
  .۲۷۹ص  ۲م . ج   ۲۳
  .۱۶۴ص  ۴م . ج   ۲۴
  .۲۹۲ – ۲۹۳صص  ۲م . ج   ۲۵

  .۱۷۲ص  ۱م . ج   ۲۶ 
   .۲۹۶ص  ۳م . ج   ۲۷
  .۲۹۹ص  ۳ م . ج  ۲۸
  .۱۳۸ص  ۲م . ج   ۲۹
  .۴۱۹ص  ۱م . ج    ۳۰
  .۱۹۶ص  ۲م . ج   ۳۱

  
  
  
  
  
  



  ٢٣٦ ص

  هجدهم نافه
  
  

  در ذکر و اعطاى لقب و اسم

  به 
  مؤمنين و خادمين امراهلل

   



 ٢٣٧ص 
  هجدهم نافه

  در ذکر و اعطاى لقب و اسم به مؤمنين و خادمين امراهلل
حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در مکاتيب مبارکه به تفصيل و نيز باختصار تعداد  مقدمه

  .اند که به چند نمونه اکتفا ميگرددبيشمارى لقب و اسم به مؤمنين اعطا فرموده 
حضرة من فاز بالفوز العظيم و اخلص وجهه " −"   1حضرت بى مثيل نبيل جليل"

لبارع ا أيها الحبيب الرحمانى نىلوجه ربه الکريم جناب آقا شيخ محمد على قائ
سمندر النار الموقده و غضنفر رياض الموهبة و حمامة "  −" ٢ الصادع النورانى
حضرت " −"  ۴ در سايۀ امير کبير آن حبس و زندان ديد ابن ابهر" −" ٣  رياض المعرفة

 عبدًا وفيًا  ، قدوس −" ۵ الرجل الجليل و الحبر النبيل  …ايادى امراهلل جناب ابن ابهر
حضرت قدوس روحى له الفدا هر چند کينونتي بودند که بتمامه از آن شمس حقيقت 
حکايت فرمودند. .. و البته صد هزار ٕاني أنا اهلل از فم مطهرش صادر. با وجود اين 

القاب به حضرت "   ۶ کينونة ال تحکى اال عن اهلل ربها و کان مظهرًا بديعًا و عبدًا وفيًا
روح  .حضرت صدر الصدور الفائز بالمقام أالعلى في عالم السرور" ر.صدر الصدو

المقربين له الفداء تأسيس محفل تعليم نمودند. و ايشان اول شخص مبارکى هستند 
بجناب صدر االبرار پيام من برسان يا صدر "؛"  ۷ که اساس اين امر  عظيم نهادند

عد از صعود جناب صدر الصدور  ؛ در لوحى ب"  ۸ الّصدور استبشر بفضل ربّك الغفور
شبستان : "۹در اوصاف و خدمات ايشان از قلم مرکز ميثاق صادر . قوله االحلٰى 

براى مزيد اطالع و  فواکه حاصله از اين  −" صدر جليل؛  صدر المقربين" ؛ "هدايت
امر مهم که نتيجه اش تربيت نفوس مهّمه و مبّلغين ارجمندى که در محضر حضرت 

تاريخ «الّصدور درس تبليغ و استدالل آموختند رجوع کنيد به کتاب نفيس صدر 
تاليف تلميذ برازنده آن "شبستان هدايت را شمع روشن بود » حضرت صدر الّصدور

" جناب نصراهلل رستگار که ۹و در گلستان عرفان بطراحى حقايق و معانى ميپرداخت
مجّدانه تبليغى آن تالميذ برازنده  مطالعۀ آن درسهاى آموزنده اى از اطاعت و اقدامات



به نقاط مختلف  که بعد از  صعود حضرت صدر الّصدور  بامر مبارك حضرت عبدالبهاء
سفرهاى تبليغى نمودند که اسامى و شرح مختصرى از آن در کشور مقدس ايران 

  اقدامات و مجهودات در تاليف مذکور ثبت گرديده است.
ي ف شتى حضرت شيخ محمد على عليه بهاءاهلل جناب عالم دانا و واقف بر علوم" 

  ".۱۰ الحقيقه سزاوار معلمى است
اهلل  حضرت عالم فاضل برکت"درپايتخت جاپان روزنامۀ بهائيان تاسيس نمودند و 

  ".۱۱ بلسان انگليسى طبع و نشر ميفرمايد هندى
امر داهلل بو سوف يؤي.  ساع بکل قواه في نشر نفحات اهللمستر مکنات رجل جليل " 

  ".۱۲عظيم. و يجعله علما متموجًا بارياح التأييد على الصرح المجيد  
  ".۱۳ جناب آقا سيد مصطفى ، اى ثابت بر پيمان

  مآخذ و منابع
 .۲۶۷ص  ۳م . ج    ۱
  .۲۸۷ص  ۳م . ج    ۲
  .۳۲۰ص  ۳م . ج      ٣ 
  .۲۲۶ص  ۲م. ج    ۴
  .۳۱۸ص  ۳م . ج    ۵
  .۲۳۸ص  ۲م . ج    ۶ 
  .۲۵۲ص  ۲م . ج    ۶
  .۲۳۰ – ۱۲۱صص  ۱م . ج    ۷
  .۹۵ص  ۴م . ج    ۸
  .۲۱۲تاريخ صدر الصدور ص    ۹

  . ۳۳۷ص  ۱م . ج    ۱۰
  .۳۹ص  ۴م . ج    ۱۱
  .۳۱۶ص  ۳م . ج   ۱۳  . ۲۹۴ص  ۲م . ج    ۱۲



  ٢٣٨ص 
  

  
  نوزدهم نافه

  
  

  تعليم و تربيت  
   



  ٢٣٩ص 
  نوزدهم نافه

  تعليم و تربيت  
حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در مکاتيب مبارکه به تفصيل و نيز باختصار تعداد  مقدمه

بيشمارى از تعاليم و اوامر مؤکده در تعليم و تربيت اطفال و انسان را بيان فرموده اند 
  که بنظر ميرسد اساس و ميزان کليّة برنامه مدارس در امر بهائى است.

  قسم اول تعاليم عمومى در لزوم تربيت
"بايد در مدارس :  ۱.  قوله االحلٰى  ساير علوم و اکتساب تربيت تقدم دارد بر تعليم

ت حضرت اطفال بر محب ابتدا بتعليم دين گردد بعد از تعليم ديانت و انعقاد قلوب
  ".احديت بتعليم ساير علوم پرداخت

"اساس   :  ۲. قوله االحلٰى  نمونه اول ترويج علم و عرفان فرض و واجب است.
متين دين اهلل را ارکان مبين مقرر و مسلم است. رکن اعظم علم و دانائى است و عقل 
و هوشيارى. و اطالع بر حقائق کونيه و اسرار الهى. لهذا ترويج علم و عرفان فرض و 

:  "اين مسئلۀ تعليم و   ۳. قوله االحلٰى  نمونه دومواجب بر هر يک از ياران است". 
تحريص را بسيار  مهم شمريد که از اس اساس الهى  تهذيب و تعديل و تشويق و

  است". 
اول : " ۴قوله االحلٰى    . بهائيان  در تربيت و تعليم اوالد شرعى و روحانى تکليف

تکليف ياران الهى و اماء رحمانى آن است که (باّي وجه کان) در تربيت و تعليم 
اطفال از ذکور و اناث کوشند. و دختران مانند پسرانند ابدا فرقى نيست جهل هر دو 

 )ونعلميو هل يستوي الذين يعلمون و الذين ال (مذموم و نادانى هر دو نوع مبغوض 
ر بديدۀ حقيقت نظر گردد تربيت و تعليم دختران . اگدر حق هردو قسم امر محتوم

الزم تر از پسران است زيرا اين بنات وقتى آيد که مادر گردند و اوالد پرور شوند و 
کتاب مستطاب  ۱۵۰و بند  ۴۸اول مربى طفل مادر است". رجوع کنيد به بند 



اقدس و بشارت دوازدهم در لوح مقدس بشارات و  اشراق هفتم در  لوح مقدس 
  شراقات.ا

   در روز و در وقت خواباطفال ، قسم دوم  تربيت 
"اما اطفال از پنجسالگى بايد در تحت تربيت داخل :  ۵قوله االحلٰى  تعليم اول ،

   و ادب آموزند.". بعنى روزها در محلى که مربيان هستند محافظه شوند شوند
بايد غزليات جمال  اما در وقت خواب اطفال اّمهات :  ۶قوله االحلٰى  تعليم دوم ،

  ."را بخوانند تا از سن طفوليت اين اطفال بآيات هدى تربيت شوند كمبار
  تربيت نو رسيدگان اجبارى است

"بايد اسباب تربيت از براى نورسيدگان رحمانى و  : ۷قوله االحلٰى تعليم سوم ، 
  ".نونهاالن بوستان الهى از هر جهت فراهم آورد

بنات را نيز خيلى اهميت  ۀ"مدرس : ۸قوله االحلٰى  .بنات ۀمدرس  تعليم چهارم ،
  "بدهيد زيرا ترقى عالم نساء سبب ظهور عظمت و بزرگوارى اين کور بديع است

وله ق تعليم پنجم ، تعليم و تربيت در طفوليت و صغر سن  و قبل از بلوغ الزم است. 
که نهايت  شده است: " تعليم و تهذيب بعد از بلوغ بسيار دشوار شود تجربه  ۹االحلٰى 

سعى و کوشش را مينمايند تا خلقى از اخالق نفسى را تبديل کنند نميشود. اگر اليوم 
  اندکى متنبه گردد بعد از ايامى معدود فراموش کند و بر  حالتى که معتاد و خوى نموده 

  شود. پس بايد از طفوليت اين اساس متين را بنهند". راجع
  

  ٢٤٠ص 
اقسام  تعليم به اطفال . نوجوانان . اجتناب از قرائت کتب طوائف اوامر مبارکه در  

  ماديه . اجتناب از حکايات و روايات عشقيه و تأليفات غراميه
: " اول تربيت آداب و تربيت باخالق و تعديل صفات و  ۱۰قوله االحلٰى  قسم اول ،

هلل و اطاعت ا تشويق بر اکتساب کماالت و تحريص برتمسک بدين اهلل و ثبوت بر شريعة
و انقياد تام بحکومت عادله و صداقت و امانت بسرير سلطنت حاضره و خير خواهى 



عموم اهل عالم و مهربانى با کل امم و تعليم فنون مفيده و السن اجنبيه و حسن سلوک 
و  مداومت ادعيه خيريه در حق ملوک و مملوک و اجتناب از قرائت کتب طوائف 

کايات و روايات عشقيه و تاليفات غراميه. خالصه جميع ماديه امم طبيعيه و از ح
  دروس محصور در اکتساب کماالت انسانيه اين تعاليم تربيت مکتبهاست".

ظهور در  ۀنوجوانان ، تدريس معارف امرى ( استدالل . تاريخ امر . ادلّ قسم دوم ، 
بارکه و م از جمله تشکيل محفل تبليغ است که نفوس: " ۱۱قوله االحلٰى کتب الهيه) 

گان محبت اهلل را در مدارس تبليغ جمع نمايند و جميع  قدماى احباب نورسيده
الهيه را تعليم دهند و تاريخ امر را تشريح نمايند و آنچه  ۀبراهين و ادله و حجج بالغ

ظهور موعود در کتب و صحف الهيه از قبل موجود آنها را نيز تفسير کنند تا نو  ۀادلّ 
  ".تامه حاصل نمايند ۀاين مراتب ملک رسيده گان در جميع

تعلّمي اللسان » يا أمة اهلل: "« ۱۲قوله االحلٰى  آموختن زبانهاى فارسى و عربى.
  الفارسي و اللسان العربي. و لکن اجتهدي في نشر نفحات اهلل".

له االحلٰى قو دعاى مبارك و طلب تأييد در حق احباء الهى براى تحصيل علوم و فنون.
ب أيد أحبائك على تحصيل العلوم و الفنون الشتى. و االطالع على االسرار " ر  :  ۱۳

المخزونة في حقيقة الکائنات. و أطلعهم على الرموز المندمجة المندرجة في هوية 
   الموجودات".

: " بايد ياران الهي صغيرًا و کبيرًا رجاال و  ۱۴قوله االحلٰى   تحصيل معارف امرى.
يل علوم و معارف و تزييد اطالع بر اسرار کتب مقدسه و نساء بقدر امکان در تحص

ملکۀ در اقامۀ دالئل و براهين الهي نمايند. حضرت صدر الصدور الفائز بالمقام 
االٔعلى في عالم السرور. روح المقربين له الفداء تأسيس محفل تعليم نمودند. و ايشان 

  اول شخص مبارکى هستند که اساس اين امر  عظيم نهادند".
حلٰى قوله اال  مذاکرات در اجتماعات بهائى بايد مذاکرات در مسائل علميه باشد .

: " در تحصيل علوم و معارف و فنون متعارف چه روحانى چه امکانى بکوشند و  ۱۵



در اوقات اجتماع مذاکرۀ کل در مسائل علميه و اطالع بر علوم و معارف عصريه 
  باشد".

يت و تعليم است . عقول و ادراکات در اصل علو و دنو عقول و ادراکات از ترب
"اى احباى الهى و اماء رحمانى جمهور  : ۱۶قوله االحلٰى   فطرت متفاوت است.

عقالء بر آنند که تفاوت عقول و آراء از تفاوت تربيت و تعليم آداب است يعنى عقول 
 در اصل متساوى است. ولى تربيت و تعليم آداب سبب گردد که عقول متفاوت شود

و ادراکات متباين و اين تفاوت در فطرت نيست. بلکه در تربيت و تعليم است. و  
امتياز ذاتى از براى نفسى نيست. لهذا نوع بشر عموما استعداد وصول باعلى 
المقامات دارند و  برهان بر اين اقامه نمايند... انبيا نيز تصديق اين رأى را ميفرمايند 

 ارد. ولى ميفرمايند عقول و ادراکات در اصل فطرتکه تربيت نهايت تاثير در بشر د
نيز متفاوت است و اين امر بديهى است قابل انکار نه... تربيت گوهر انسانى را تبديل 

  کلى نمايد". تاثيرنکند و لکن 
  

  ٢٤١ص 
: " اول مربى اطفال مادرانند زيرا طفل  ۱۷قوله االحلٰى   مادران اول مربى اطفالند.

در بدو نشو و نما چون شاخ تر و تازه باشد بهر قسم بخواهى تربيت توانى اگر راست 
تربيت کنى راست گردد و در کمال موزونى نشو و نما کند و اين واضح است که مادر 

که  نيداول مربى است و مؤسس اخالق و آداب فرزند پس اى مادران مهربان اينرا بدا
در نزد يزدان اعظم پرستش و عبادت تربيت کودکانست بآداب کمال انسانيت. و 

  ثوابى اعظم ازين تصور نتوان نمود".
   تعليم و تربيت بنات (دختران) و اهميّت آن 

"اى اماء الّرحمن مدرسۀ بنات اهّم از مدرسۀ ذکور  :  ۱۸قوله االحلٰى  دستور اول ،
مجيد بايد نهايت اّطالع از علوم و معارف و صنايع و است زيرا دوشيزگان اين قرن 

بدايع اين قرن عظيم داشته باشند تا بتربيت اطفال پردازند و کودکان خويش را از صغر 



سّن تربيت بکمال نمايند و اگر مادر چنانکه بايد و شايد حائز فضائل عالم انسانى 
  پرورش يابند". باشد اطفال مانند فرشتگان در نهايت کمال و جمال و آداب

:  "حال در همدان الحمد هلل تأسيس مدرسۀ بنات  ۱۹قوله االحلٰى دستور دوم ، 
را  بايد بيشتر از تعليم بتربيت پردازيد تا بناتبهائى گرديده شما ها که معلميد 

  و حسن اخالق و آداب پرورش دهيد و تعليم علوم نمائيد". بعصمت و عّفت
: " الحمد هلل مدرسه تربيت دبستان حقيقت شد ...  ۲۰قوله االحلٰى  مدرسه تربيت ،

  و معلّمين بزرگوار با نهايت اقتدار بتعليم اطفال برخاستند".
  مآخذ و منابع

  .۳۰۲ص  ۳م . ج   ۱
  .۲۳۶ص  ۱م . ج   ۲
  .۴۰۶صص  ۱م .ج   ۳
  .۳۳۴ -۳۳۵صص  ۱م . ج   ۴
  .۲۶۳ص  ۳م . ج   ۵
  .۲۶۳ص  ۳م . ج   ۶
  .۳۰۱ص  ۳م . ج   ۷
  .۳۰۲ ص ۳م . ج   ۸
  .۴۰۵ص   ۱م .ج   ۹

  .۴۰۶ -۴۰۷صص  ۱م . ج   ۱۰
  .۳۲ص  ۳م . ج   ۱۱
  .۳۳۲ص  ۲م . ج   ۱۲
  .۲۲۹ص  ۱م . ج   ۱۳
  .۲۳۰-۲۳۱صص  ۱م . ج   ۱۴
  .۲۳۱ص  ۱م . ج   ۱۵
  .۳۳۰ – ۳۳۲ص  ۱م . ج   ۱۶



  .۴۷۰ص  ۱م . ج   ۱۷
  .۱۳ص  ۴م . ج   ۱۸
  .۲۵ص  ۴م . ج   ۱۹
  .۴۸ص  ۴م . ج   ۲۰

  
   ٢٤٢ص 

  
  بيستم نافه

  
  مبادى ادارى

  

  ٢٤٣ص 
  
  بيستم نافه

  مبادى ادارى   
حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در مکاتيب مبارکه به تفصيل و نيز باختصار تعداد  مقدمه

بيشمارى از مبادى ادارى در امر مبارك را که در کتاب مستطاب اقدس و ساير الواح 
نازل گرديده تشريح فرموده و در توقيعى بزبان انگليسى صادره ازقلم  قلم اعلىٰ  ۀمبارک

تواناى حضرت ولى امراهلل جّل سلطانه اساس مبادى ادارى را که در آيات و الواح 
جمال قدم بيان نشده است تکميل و اين قبيل از تبيينات حضرت عبدالبهاء را متمم 

   :کتاب اقدس بيان فرموده اند



Distinguishing features of Bahá’i World Order: “unique character of 
that Divine Civilization the foundations of which the unerring hand of 
Bahá’u’lláh has laid, and the essential elements of which the Will and 
Testament of Abdu’l-Bahá has disclosed. I consider it my duty to warn 
every beginner in the Faith that the promised glories of the 
Sovereignty which the Bahá’i teachings foreshadow, can be revealed 
only in the fullness of time, that the implications of the Aqdas and the 
Will of Abdu’l-Bahá, as the twin repositories of the constituent 
elements of that Sovereignty,” (SHOGHI EFFENDI THE WORLD 
ORDER OF BAHA’U’LLAH SELECTED LETTERS) 

حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در الواح متعددى اساس محافل روحانى را بر اساس 
آيات کتاب مستطاب اقدس و ساير الواح جمال قدم در چندين لوح بيان و تبيين 

ايه اساس و پ  موده اند که بعد از صعود در دورۀ واليت عظماى حضرت ولى امراهللفر
زمه در مسائل ال. و در دسترس تشکيالت بهائى است نظامات ادارى بهائى گرديد

تکميل آن در  دورۀ بعد از صعود مبارك توسط بيت العدل اعظم بمرور تکميل گرديده 
ه تداوم آن در بيانى از حضرت ولى امراهلل ب و ميگردد که بنظر نگارنده در توقيعى در

»Living Organism« بيان گرديده است. 
لى بيانات تبيينى حضرت و سسات و مشروعات امر بهائىؤسريان در م. قّوۀ قدسيّه

:" قصر مشيد دين اهلل تأسيس 1امراهلل جّل سلطانه در  لوح قرن خطاب به ياران شرق 
الهى در خاور و باختر متدّرجًا منصوب گرديد قّوه  عدل گشت و قوائم و دعائم ديوان

تسع  ۀشيراز نقطه بيان در سنه ستين بآن بشارت داده و در سن قدسيّه که در مدينه طيّبه
زندان طهران متولّد گشته و تصّرفات اّوليه اش در مدينة اهلل نمودار  در ارض مقّدسه در

ان و حقايق کائنات سري درجه قدرت در  ّر در سنه ثمانين بمنتهىٰ ارض سِ  گشته و در
ايّام قيادت مرکز ميثاق از سجن اعظم بجهان فرنگ سرايت کرده و    درو  نفوذ نموده



نافذه در  ۀعداف ۀبحرکت آورده پس از افول کوکب ميثاق اين قوه ساري اقاليم غربيه را
و  م و مشّخصسات بهيّه پيروان امر خداوند يگانه حلول نمود و مجسّ و مؤسّ  مشروعات

و دور بهائى   1گاد پاسز باى در و بيانات مبارکه ۱۰۵" و توقيع منيع " مصّور گشت
 قسمت نظم ادارى.

“A dynamic process, divinely propelled - The moment had now arrived 

for that undying, that world-vitalizing Spirit that was born in Shíráz, that 
had been rekindled in Tihrán, that had been fanned into flame in 
Baghdád and Adrianople, that had been carried to the West, and was 
now illuminating the fringes of five continents, to incarnate itself in 
institutions designed to canalize its outspreading energies and stimulate 

its growth”. (God Passes By. Chapter XXII)  
“The creative energies released by Law of Bahá’u’lláh, permeating and 
evolving within the mind of ‘Abdu’l-Bahá, have, by their very impact 
and close interaction, given birth to an Instrument which may be viewed 
as the Charter of the New World Order” (The Dispensation of 
Bahá’u’lláh) 

"محفل روحانى در قريۀ که ياران :  2قوله االحلىٰ  . در قراء تشکيل محفل روحانى
 ". بنظر ميرسد که حدود آن با بيت العدل اعظمجمعيتى ندارند تاسيسش لزومى ندارد

  است.
". خلوص نيت، "» اّول فريضۀ اصحاب شور«  :3قوله االحلىٰ  فريضۀ اصحاب شور

ع و خضو". "انجذاب بنفحات اهلل". "انقطاع از ما سوى اهلل". "نورانيت حقيقت"
""و چون باينصفات موفق و مؤيد گردند صبر و تحمل بر بالء". "خشوع بين احبا

جمال  نيت، "اثبات وحدا»ثانى فريضه« ".احاطه نمايد هىٰ بنصرت ملکوت غيب ا
غيب ابهى و مظهريت کاملۀ ربانيه حضرت نقطه اولى" . "عبوديت محضۀ صرفۀ 

هذه غايتى  و ذاتيه کينونيۀ باطنۀ حقيقۀ صريحۀ عبدالبهاء بدون شائبه ذکرى دون آن
حکام ، "ترويج ا»ثالث فريضه« ."القصوى و منتهى معارجى العليا و جنتى المأوى



رابع « . "م و حج و حقوق و ساير احکام الهيه بالتمامو صيا ةالهيه در بين احبا از صال
حفظ و صيانت عموم احباء در جميع موارد و مواقع و تمشيت امور عموميه »"فريضه

از قبيل تربيت اطفال و تهذيب اخالق و تعليم علوم نافعه از جميع جهات و تأسيس 
رامل و ايتام و أ ذکور و اناث و تکفل فقراء و ضعفاء و صغار و ةمدارس و مکاتب بجه

موم از ع منع»"خامسًا«. أيامى و تدبير وسائط صنعت و کسب و توسيع أحوال عموم"
آنچه سبب فتنه و فساد و عدم مداخله در امور سياسيه بالکليه و عدم مکالمه در اين 
خصوص ولو بشق شفه و داللت بر تمکين در جميع احوال و سکون و محبت و دوستى 

"مدارا با اهل فتور و تشبث بجميع وسائل در ارجاع آن نفوس » سادسًا«. با عموم"
  ".برميثاق حضرت رحمن

 .اين شرايط در لوحى بتفصيل بيان گرديده است شرايط انجمن هاى شور روحانى
"محبت و الفت تام بين اعضاء آن انجمن است که از » اول شرط: «۴قوله االحلىٰ 

بجهت آنمحفل اعضاى انجمن  "رئيسى »و شرط ثانى«بيگانگى بيزار گردند". 
انتخاب کنند و دستور العمل و نظامى بجهت اجتماع و مذاکره قرار دهند.  داحباالت

و آن دستور العمل و نظام در تحت اداره و محافظه و حمايت رئيس باشد و تنفيذ 
نمايد. و اعضاء محفل  بايد در نهايت اطاعت و انقياد باشند. مکالمۀ حشو و زوائد 

فل نگردد و اعضاء در حين ورود توجه بملکوت اعلى کنند و طلب تأييد از در آن مح
افق ابهى و در نهايت خلوص و وقار و سکون و آداب در انجمن قرار يابند و بنهايت 

 ئى تحرىادب و ماليمت کالم و اهميت خطاب ببيان آراء پردازند.  در هر مسئله
د در رأى منجر بمنازعه و مخاصمه حقيقت کنند نه اصرار در رأى زيرا اصرار و عنا

نهايت آزادگى بيان رأى بگردد و حقيقت مستور ماند. ولى اعضاى محترمه بايد 
و ابدا جائز نه که نفسى تزييف رأى ديگرى نمايد"" ديگر جائز نه که  .خويش نمايند

نفسى از اعضاء محترمه بر قرار اخير چه در خارج و چه در داخل اعتراض نمايد و يا 
ه گيرد ولو مخالف صواب باشد زيرا اين نکته گيرى سبب شود که هيچ قرارى نکت

"بايد بنوعى :  ۵قوله االحلىٰ  .کيفيت شور و مذاکره اوامر مبارکه در". استقرار نيابد



مذاکره و مشاوره کرد که اسباب  و اختالفى فراهم نيايد و آن اين است حين عقد 
يان و کشف برهان نمايد اگر ديگرى مجلس هر يک بکمال حّريت رأى خويش را ب

مقاومت ميکند ابدًا او مکّدر نشود زيرا تا بحث در مسائل نگردد رأى موافق معلوم 
ز دستور اکيد در منع ا". نشود و بارقه حقيقت شعاع ساطع از تصادم افکار است

"ابدًا در مجلس شور از امور :  ۶قوله االحلىٰ  .مذاکرات سياسيه در مجلس شور
دم نزنند  ... و اگر چنانچه نفسى بخواهد کلمۀ از تصرفات حکومت و  سياسيه

ور ماعتراضى بر اولياء امور نمايد ديگران موافقت ننمايندزيرا امراهلل را قطعيًّا تعلق با
. موارد مندرجه در فريضه اصحاب شور براى آگاهى توضيح". سياسيه نبوده و نيست

  ى دقيقا و بتفصيل درج گرديده است. است و  نحوۀ اجرائى آن در نظامات ادار
  مآخذ و منابع

. توقيعات مبارکه . و گاد پاسز باى بزبان  ۲۱۷بديع ص  ۱۰۱لوح   ۱
  .۳۲۴انگليسى ص 

  .۱۷۵ص  ۳م . ج   ۲
  .۵۰۴ -۵۰۵صص  ۳م . ج   ۳
  .۵۰۶ص  ۳م . ج   ۴
  .۱۵۲ص  ۴م . ج   ۵
 .۱۵۳ – ۱۵۴ص  ۴م . ج   ۶



  ۲۴۵ ص

  

  نافه بيست و يکم
  
  در امر بهائى عهد و ميثاق

   



  ۲۴۶ص 

  بيست و يکم نافه
  عهد و ميثاق در امر بهائى

حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در مکاتيب مبارکه به تفصيل و نيز باختصار به عهد  مقدمه
قوله   ،. و ميثاق در مکاتيب اشاره فرموده و اين عهد را با الفاظ و کلماتى نظير 

 ."بنيان رصين جمال مبين". "متينأساس "."عهد و ميثاق رب مجيد": ۱االحلىٰ 
:  ۲لىٰ قوله االح و نيز در لوحى ديگر ..  "ميثاق ربك القيوم "."ميثاق ربك الشديد"
: "و سلك فى الصراط المستقيم". و ۲ عهد و ميثاق را سلوك درو نيز  " .حبل متين"

 اند.بيان فرموده  ""صراط مستقيم .منهج القويم" ":  ۳در لوحى تبعيت از ميثاق را 
قسمتى از بيان مبارك حضرت ولى امراهلل جّل سلطانه  که  ميثاق حى غليظ را  شرح 

 کليۀ حقائق مندمجه در مسائل عهد و ميثاق است منعکس کنندهو توصيف فرموده اند 
و مصون از خطاى حضرت شوقى افندى ربّانى تبيين آثار الهى فرموده  يرکه چشم بص

: " وحدت جامعه مناديان امر ۴اند ،  قوله االحلىٰ مودهتبيين فر  صدف ميثاق آنرا به و
ؤلؤ  لاعظمترا و سالکان سبيل اقومترا از انشقاق و انقسام و انشعاب محافظه فرمودى و 

  ."از سارقان و خائنان و اهريمنان صيانت نمود امر گرانبهايت را در صدف ميثاق
زم لّى جمال قدم در اين بعلم مبين عهد و پيمان پيوسته در ارتفاع است . أعظم تج

"المنة هلل که علم مبين  : ۵قوله االحلىٰ  نمونه اول ، أتم در هيکل ميثاق جلوه فرمود
؛  " عهد و پيمان آنا فانا بلند تر گشته و درفش غل و غش معکوس و منکوس گشته

"تاهلل الحق سوف ترى راية الميثاق. تحقق في أعلى :  ۶قوله االحلٰى  نمونه دوم ،
" چون حي قيوم بجميع اسماء و صفات و  : ۷قوله االحلىٰ  نمونه سوم ، ؛ االٓفاق" 

کماالت و شئون بر ما کان و ما يکون تجلى فرمود و مطلع امکان را بانوار نيّر ال مکان 
فيضان نمود و  متجلى نمود جوش و خروش در ذرات کائنات افتاد. نيسان رحمت

پرتو آفتاب درخشيد و نسيم صبا بوزيد و نداى الهى بگوشها رسيد. دلها بطپيد و جانها 
برميد رخ ها بر افروخت و پرده ها بسوخت و روى يار مهربان جلوه نمود. قلوب عاشقان 



شعلۀ سوزان بزد و چشم مشتاقان از سرور گريان شد. گلشن توحيد تزيين يافت و گلزار 
استه گشت. جشن فيوضات ترتيب يافت و بزم ألست آماده گشت. سرير تجريد آر

سلطنت الهيه استقرار جست و (الرحمن على العرش استوى) متحقق گشت. پس  
أعظم تجلى جمال قدم در اين بزم أتم در هيکل ميثاق جلوه فرمود و بر آفاق اشراق 

مه رسى آغاز نغنمود. مطرب الهي اوتار مثالث و مثانى بدست گرفت و بآهنگ پا
اين عهد الست است اين پيمانه بدست است وساز نمود و بشهناز اين ترانه آغاز کرد. 

اين. بازار شکست است اين از يوسف رحمانى. ميثاق وفاق است اين. پيمان و 
طالق است اين. آفات نعاق است اين. از رحمت يزدانى. اين عهد قديم است 

روحى امر عظيم است اين. از طلعت ابهائي. اين. اين ِسرّ قويم است اين. اين 
  الحبائه الفداء

  ".ع ع 
" اليوم :  ۸قوله االحلٰى  .ميزان کل شئ و مغناطيس تأييد ميثاق رّب مجيد است

  ".يس تأييد عهد و ميثاق رب مجيد استطميزان کل شيء و مغنا
  ميثاق . قّوه ميثاق. نور ميثاق. ثبات در ميثاق . وظايف مرکز ميثاق 

در حال حاضر که متجاوز از يك قرن از صعود جمال اقدس ابهى سپرى گشته،  ثاقمي
اهّميّت عهد و ميثاق و الواح تبيينى حضرت عبدالبهاء عموما و عهد و ميثاق خصوصا 

در الواح مبارکه شان بوضوح قابل تشخيص است . پيش بينى هاى  مندرجهحقائق 
د يزالى مکنونه و معلومه در آن تا ابى الو  قوا ارتفاع علم ميثاقحضرت عبدالبهاء در 

االٓباد در دور و کور بهائى در يد اقتدار بيت العدل اعظم است که در حال کنونى و 
  قرنهاى آينده هيچگونه نيروئى مقاومت آن نتواند نمود. شواهد زيادى است که 

  ٢٤٧ص 
ربانى چند و خفاشانى کوته نظر  که هر زمان از تاريکى هاى اوهام و ظنونشان بيرون غِ 

آمدند تا رخنه در اساس امراهلل اندازند اصواتشان در گلو خفته و در  تيه نسيان 
شد و عربده هاى بى حاصلشان هيچ حاصلى جز خسران برايشان ببار  ى سپردهفراموشب



وله ق نمونه اول ،اهّميّت ميثاق را اعالن فرموده اند  و  جلى نياورد. در بياناتى احلىٰ 
نمونه ) ٢(؛  و در جوش و خروش" درياى ميثاق الى االبد پر موج است" : ۹ االحلىٰ 
"عاقبت قدر  اين ُدّر گرانبهاء ميثاق الهى را خواهيد دانست  : ۱۰ قوله االحلىٰ  دوم ،

قلم  كو در سل پرورش يافته اين گوهر يگانه در آغوش صدف ملکوت أبهىٰ چه که 
عنقريب مالحظه خواهيد فرمود که بتأييد ملکوت ابهى علم ميثاق  …در آمده  اعلىٰ 

در قطب آفاق بموج آيد و شمع پيمان در زجاج امکان چنان ساطع شود که ظلمات 
مقصدى جز حفظ وحدت " : ۱۱ قوله االحلىٰ  نمونه سوم ، " ؛ نقض بکلى ذائل گردد

  ".د احباءاهلل نداشته و ندارمامراهلل و اتحا
 ميثاق . نور ميثاق . وسيله حفظ وحدت جوامع بهائى در عالم است  ۀقو

" مالحظه  : ۱۲ قوله االحلىٰ   .وحدت بهائى و حفظ آن منوط به عهد و ميثاق است
کنيد بهيچ قوه ئى ممکن نيست وحدت بهائى را محافظه کردن مگر بقوة ميثاق. اگر 

ى حاصل گردد شبهات بتمام قوت بقلوب خطور نمايد و مذاهب ادنى تهاون و فتور
اهتزاز ميثاق است که آذان را ب ۀمختلفه ظهور کند و امراهلل بکلّى محو و نابود شود. قو

آورده. زيرا در جسم امکان عرق شريان است که نابض است و قابض. و کافل جميع 
  ".ارتباطيه در ميان عموم ۀامور و ضابط جمهور و قو

 ۱۳ قوله االحلىٰ  نمونه اول ، .دت بهائى و حفظ آن منوط به عهد و ميثاق استوح
"اى ثابتان بر پيمان اليوم اين عنوان از ابدع الحان. زيرا قوت امراهلل بعهد و پيمانست  :

ميثاق است و وحدت بهائى را جز عهد الهى محافظه  ۀو نشر نفحات در آفاق بقوّ 
قوله   نه دوم ،نمو" ؛ ننمايد. و هجوم ناکثين و ناقضين را جز ثبوت بر ميثاق دفع نکند

  ".بميثاق الهى ممکن نه ك"وحدت بهائى جز بتمس : ۱۴ االحلىٰ 
 بست"قوۀ ميثاق مانند حرارت آفتا : ۱۵ قوله االحلىٰ   .قوۀ ميثاق حرارت آفتاب است

که جميع کائنات ارضيّه را تربيت نمايد و نشو و نما بخشد. بهمچنين نور ميثاق عالم 
  ".عقول و نفوس و قلوب و ارواح را تربيت نمايد

  "."حي على الميثاق الغليظ  : ۱۶ قوله االحلىٰ   .ميثاق غليظ  است



ر د " در بر رسى قدرت و شوکت ميثاق الزم است که اين مسئلۀ حياتىسطوت ميثاق"
" و استقرار صلح عمومى و  ۴۶مدنيّت الشرقيّه و الغربيّهسير حرکت امراهلل در تحقق "

عصر ذهبى امر شارع قدير  مرورى باجمال به نتايج آن در بعد از صعود مبارك حضرت 
عبدالبهاء نمود تا در اين تحليل باختصار  با استعانت از بيانات مبارکه حضرت ولّى 

د از بع امراهلل جّل سلطانه درك عميقترى از  اهّميّت "سطوت ميثاق" حاصل نمود. 
،  تداوم " ۴۸ حمامۀ ايکه وفا و غصن برومند سدرۀ منتهىو " ى ميثاقل کوکب درّ افو

صوت ناهنجار عربده جويان ناقض عهد ، مدتى بطول انجاميد ولى بنا بر حقائق 
ته بود نهف  شياطينتاريخى چون منبع عداوت و  قوۀ محرکۀ آن در انفس شيطانى آن 

ى خزيدند و بالمآل بديار عدم راجع و و اساسى الهى نداشت بتدريج هر يك بگوشه ا
در اسفل درکات مقر يافتند. حلقومشان مسدود گشت و عظام رميمه شان اسير خاك 

نه نامى از آنان باقيست و نه نشانى. مآلشان خسران اندر خسران شد و  و پوسيد، شد
وکب ک حضرت عبدالبهاء ، مقاصد پليدشان نقش بر آب گشت. بعد از صعود مبارك

اوج گرفت و  قمر واليت از سماء فضل بى منتها در هيکل عنصرى آيت اهلل  واليت
تداوم درخشش و سطوع انوار ابدى االٓثارش در   و جلوه نمود، حضرت شوقى افندى

  مهيدات . ت دورۀ عصر تکوين با درخششى محيّر العقول و  جديد  ساطع و المع گرديد
  ٢٤٨ص 

" با ارادۀ مبارك  ۴۶ در  انجمن بنى آدم" " ۴۶ تأسيس مدنيّت ال شرقيّه و ال غربيّه"
" مرکز ميثاق در مراحل  ۴۷حضرت ولى امراهلل در اجراى فرامين تبليغى "ساالر جند بهأ 

مقّدماتى با اتساع دايره امراهلل بصورت نقشه هاى ملّى در اقاليم عالم بمرحلۀ اجرا در 
اى مرکز که بمنظور اجراى وصاي"  جهاد کبيرآمد و متعاقبًا فرمان تاريخى نقشۀ دهسالۀ 
طار عالم بيد " فتح روحانى اقاليم شاسعۀ اقاهللعهداهلل و تنفيذ فرمان تبليغى مبيّن آيات

" با صدور فرمانى در سطوت ميثاقتواناى موالى حنون طرح ريزى گرديد. جلوۀ "
جوش و وقت قيام و خروج و هجوم و قوله االحلٰى:  " ۴۷بديع ۱۱۰توقيع منيع نوروز  

اطاعت   " درخروش و کفاح و تسخير ُمدن و فتح اقطار و غلبه بر جهان و جهانيان است



 فيفسوى اهلل خاز ثقل مااز اوامر مبارکه جمعى از  فارسان مضمار تبليغ بمصداق "
"  ۴۸ عالم کون را بحرکت" گرديدند و " ۴۹ در ممالك و بلدان متشتت" شدند و " ۴۷

 اهلل دينره اى کوتاه که در تحت قيادت حافظان و حارسان . و  بعد از  دوآوردند 
اياديان امراهلل نورش مضيئ بود سر انجام در  بيت العدل اعظم تالٔلؤ و درخششى ال 

قرون و اعصار را پيوسته و مداومًا منور خواهد نمود سطوت و تالٔالٔ آن نهايه نموده که 
هذا يوم فيه : " ۵۱ن قلم اعلٰى و  بيا »۵۰ اشرقت االرض بنور ربّها« آيۀ و  مصداق

در دور  "اشرقت االرض بنوراهلل مقصود العارفين و الّسمآء بآيات اهلل العزيز الحميد
اهل عالم بديدۀ عنصرى مشاهده نموده و خواهند ، "سطوت ميثاق" را اعظم بهائى 

در رى بچشم عنص نمود. اين بيان اقوم مرکز ميثاق حّى و غليظ هر  يوم از يومى ديگر 
طوت و سلوحى بغايت فصيح  و اطمينان بخش  آفاق و انفس بگوش ميرسد که در 

 :۱۷ه االحلٰى . قولسيطرۀ ميثاق و  سستى و حرکات بى ثمر بيوفايان را ياد آور ميشود
 — "سستى ناقضين چون حرکت مور بي وفا سطوت ميثاق سلطنت سموات علىٰ "

 ال حاضر و  مستقبل ايّام در  ظهورنظر باينکه "سطوت ميثاق" و سطوع انوارش در ح
و بروز  توفيقات ابدى االٓثار بيت العدل اعظم است بيانى از حضرت ولّى امراهلل جّل 
سلطانه در موفقيّت هاى آن هيئت مجلله در نصرت و ظفر و پيروزى امراهلل زيب اين 

شهود و  و چون بيت عدل عمومى از حيّز آمال بحيّز: " ۵۲اوراق ميگرد. قوله االحلٰى 
عمل  قدم نهد و صيتش در کّل اکناف و اقاليم ُمرتفع و مشتهر گردد آنوقت اين هيئت 
مجلّله که بر اساس متين و رزين تمام ملت بهائى در شرق و غرب مستند و مؤّسس 

بوضع و اجراى مشروعاتى متقنه و است و از الهامات االٓهيّه مستمد و مستفيض 
 ره پردازد و  باين واسطه امراهلل صيتش جهانگير واقداماتى کلّيه و تأسيساتى باه

  ".نورش عالم افروز شود
 ترويج وحدت عالم. و اعالء کلمة اهلل. و  نشر نفحات اهلل "وظايف مرکز ميثاق 

   ."۱۸ صلح عمومى تأسيس. و انساني



"مقصود ديگر  نيز در اين سکون   : ۱۹قوله االحلٰى  .علّو امراهلل در ظّل ميثاق است
وسکوت بود که احبّاى الهى روش عبدالبهاء گيرند و چنان آهنگى بلند کنند و ثبوت 
و استقامتى نمايند که از بقا و فناى عبدالبها فتورى در نشر نفحات اهلل حاصل نگردد 
بلکه کّل مانند دريا بجوش آيند و بمثابۀ طيور مالء اعلى بخروش تا نفوسى که منتظر 

الهى هستند خائب و خاسر شوند و بدانند که علّو امر  فوت و موت اين بندۀ آستان
  ".کلمة اهلل منوط و مشروط ببقاى عبدالبهاء نه مبارك و سموّ 

اى ذ"جميع اينها مانند نقض عهد يهو  : ۲۰قوله االحلٰى  .ذکر ناقضين عهد ابهى
 اسخر يوطي است. ببينيد هيچ اثر و ثمرى از آنها باقي بدرجه ئي که از اتباعش اسمى

باقى نمانده. مثل اينکه اتباعي نداشته با آنکه جمعى از يهود با او همداستان بودند. 
اى اسخريوطي که رئيس حواريين بود حضرت مسيح را به سي درهم ذاين يهو
  ".فروخت

نامهاى بعضى از مغلّيّن عهد ابهى که در الواح الهى نامشان مذکور است به اين شرح 
قطب شقاق. ميرزا بديع اهلل. ميرزا ضياء اهلل. حسين است: ميرزا محّمد على مرکز 

  افندى. جواد قزوينى. ميرزا آقا جان خادم اهلل. و غيره.
  ٢٤٩ص 

الفداء  تربته" اما جمال قدم و اسم أعظم روحى ل : ۲۱قوله االحلٰى  .ناقض عهد اعلىٰ 
فردًا وحيدًا واضحًا مشهودًا من دون ناصر و معين بنفس مبارک مقابله با جميع دول و 

 حيران و سرگردان و فرارى در ملل فرمود. .. نه پرده نشين شد. و نه کشکول بدوش و
  ( اشاره به يحيى ازل است. و نيز مراجعه کنيد به گاد پاسز باى ).. هر سر زمين"

 وکه معدوم صرفند اف اکبر . در تذليل  و خذالن ناقضين انحراف اعظم و انحر
" اللهم يا رب الملکوت المتجلل   : ۲۲قوله االحلٰى  .ارتفاع مرکز عهد و ميثاق

و امتدت الصراط المستقيم و شهدت السن االمم بميثاق قدس ...مبالجبروت ال
ثون باذکار باسمك االعظم مع ذلك ترى ضعفاء القوم يخوضون في شبهات النوم و يتش



اگر  …اوهن من بيت العنکبوت و يهوون فى و هدة السقوط و يأوون الى حفرة القنوط
  آنى از ظل امر منحرف  شود معدوم صرف بوده و خواهد بود".
ر باره د بيانات مبارکه انحرافات حطب اکبر غصن اکبر  و گستاخيهاى ناقضين.

"فهل من  : ۲۳. قوله االحلٰى  انشيطنفى و تحريف آيات و تطبيق اسم مرکز ميثاق با 
و هل  …انحراف اعظم من نقض الميثاق و هل من انحراف أکبر من تحريف الکتاب 

  … ".من انحراف أکبر من تطبيق اسم مرکز الميثاق بالنفى و الشيطان
االحلٰى  قوله نمونه اول ،. بعد از افول کوکب درى ميثاق  .ناقضين در خسران افتند

و غموم. و خسران  كزلزلين في ظل يحموم. و مقام مشئوم. و ضن"و ترى المت : ۲۴
"ترى المتزلزلين في خسران مبين.  : ۲۵قوله االحلٰى   نمونه دوم ،؛ الى يوم يبعثون."

  ".و الغافلين في حسرة و يأس شديد
"در اين ايّام در  : ۲۶قوله االحلٰى  .مرکز ميثاق در امريکا دورۀروائح منتنّه نقض در 

امريکا بادهاى شديدى برسراج ميثاق احاطه نموده تا اين سراج روشن را خاموش 
کند. و اين شجرۀ حياترا از ريشه بر اندازد. بعضى نفوس ضعيفۀ نو هوس از اهل 

همت را  گماشتند که عهد و  و غرض و بى خبر از زلزلۀ بغض و عداوت متزلزل شده
د و آب صافى را گل آلود کنند تا در اين گل آلودى ماهى ميثاق الهى را محو نماين

  ".صيد نمايند بر مرکز ميثاق طغيان نموده اند
يانات ب . احتراز از ناقضين اگر چه بظاهر  بزهد و تقوى ظاهرند . ناقضين اشرارند

مبارکخ در تشابه وقوعات نقض در دورۀ عهد جمال ابهٰى است که نصوص مبارکخ 
"از جمله در کلمات مکنونه  : ۲۷ل فرموده اند. قوله االحلٰى در اينخصوس را نق

ميفرمايد ، مصاحبت ابرار را غنيمت دان و از مرافقت اشرار دست و دل هر دو بردار. 
و خطاب به احبا ميفرمايد که معلوم آنجناب بوده که زود است شيطان در قميص 

ال سبحانرا بوساوس نفسيه انسان در آن ارض وارد شود. و اراده نمايد که احبّاى جم
و خطوات شيطانيه از صراط عز مستقيمه  منحرف سازد. و از شاطئ قدس سلطان 
احديه محروم نمايد اينست از خبرهاى مستوره که اصفيا را بآن آگاه فرموديم که مبادا 



بمجالست آن هياکل بغضيه از مقام محمود ممنوع شوند." "پس در کمال حفظ خود 
ادا بدام تزوير و حيله گرفتار آيند اينست نصح قلم تقدير""اى کاظم را نمايند که مب

بنوش و گوش بمزخرفات  غلمان سبحانچشم از عالميان بپوش و ماء حيوانرا از يد 
مظاهر شيطان مده چه که اليوم مظاهر شيطانيه بر مراصد صراط عز احديه جالسند و 

اعراض اهل بيانرا از مظهر رحمن ناس را بکل حيل و مکر منع مينمايند و زود است که 
مشاهده نمائى" . و در خطاب ديگر ميفرمايد بسيار در حفظ نفس خود سعي نمايند 
چه که شياطين بلباسهاى مختلفه ظاهر شوند و بهر نفسى بطريق او بر آيندتا آنکه او را 
 مبمثل خود مشاهده نموده . بعد اورا بخود وا گذارند" " هر نفسى که از او غل غال

عبادت بد از او احتراز کنيد اگر چه بزهد اولين و آخرين ظاهر شود و يا ئياستشمام نما
" " اى مهدى جميع باين کلمات مطلع شده از مظاهر سجينيه و قيام نمايد ثقلين

مطالع نمروديه و مشارق فرعونيه و منابع طاغوتيه و مغارب جبتيه اعراض نمايند." " 
  يا  ان قل

  ٢٥٠ص 
اصفيائى اسمعوا نداء هذا الحبيب المسجون فى هذا السجن االکبر ان  احبّائى ثم

من ان يحصى روائح االعراض فاعرضوا عنه ثم اجتنبوه""الٔنهم  وجدتم من احد اقلّ 
مظاهر الشيطان" و در خطابى ديگر ميفرمايد و بمنظر اکبر ناظر باشيد . عنقريب روائح 

 ."منتنه انفس خبيثه بر آنديار مرور نمايد . انشاءاهلل در آن ايام محفوظ مانيد
کنيد  استشمام نمايند از او احتراز " هر نفسى که از او غل غالمتحقيق : عبادت ثقلين 

العه و در مط". قيام نمايد بعبادت ثقليناگر چه بزهد اولين و آخرين ظاهر شود و يا 
ّراهلل شود که حضرت سرسى بيان قلم اعلى در لوح مذکور در مکاتيب مالحظه مىبر

کز راالعظم نقل قسمتى از لوح قلم اعلٰى را براى درك اعظميّت و اشرفيّت مقام م
ميثاق در لوح مذکور که خطاب به عموم احبّاى امريکا عّز صدور يافته  و  از متن لوح 
مبارك کامًال واضح و صريح است که روائح منتنّۀ نقض که در خطۀ آمريك وزيده بوده 

د. نقل فرماينى مىٰلهرا با نقل آياتى مهيمن از قلم جمال اقدس ابهٰى گوشزد احبّاى ا



 جّل ذکره در لوح مذکور  خطابى است مهيمن به مخاطب لوح بيان حضرت بهاءاهلل
که به عنوان "اى کاظم" از حواريّون شارع امر  نازل شده و مرکز ميثاق،  تشابهات 
وقايع در دورۀ عهد ناقضين عهد اعلٰى را با ناقضين دورۀ عهد ابهٰى با نقل آن مقايسه 

 نمدود ميثاق متمّسك باشند. ايفرمايند که به حبل مو احبّاى الٰهى را نصيحت مى
واجه م عبادت ثقلينرسى اين قسمت از لوح جمال مبارك وقتى با جملۀ حقير  در بر

شد که اهميّت اطاعت و وفادارى به مرکز ميثاق را با التر از  زهد و  عبادت ثقلين قرار  
ته است فبه اين نتيجه رسيد که در وراى عبارت مذکور لزومًا حقيقتى نه. فرموده است 

که مرکز مقّدس ميثاق اراده فرموده تا با نقل آن ابصار و قلوب مؤمنين در قارۀ امريکا 
در  شود که هنوز همد . از طرفى ديگر مشاهده مىنايفرم گاهرا به حقائقى تاريخى آ

هاى جهل و  هواهاى نفسانى بعضى مواقع خفاشان نقض بقميص ديگرى از  حفره
سمومى   آورند وى آنان را تاريك و ُمْظَلم نموده سر بيرون مىاز ظلمتى که افکار شيطان

پاشند، لزوم تحقيق بيان نزولى را بيشتر از پيش احساس نمودم و چون در  تاليفات  مى
موجوده در  معارف امر مطلبى که مستقيم با اين بيان مبارك باشد نقل همان قسمت 

حکام اب نفيس گنجينه و حدود ااز لوح حضرت عبدالبهاء در مکاتيب است که در کت
دى بلند پايۀ امراهلل جناب على اکبر فروتن روحى او  در کتاب درس اخالق تاليف اي

داه در اهّميّت راسخ ماندن ميثاق براى نوجوانان نقل فرموده است. در ساير فله ال
معارف و تاليفات بهائى نيز اشاراتى مفصل شده است که ضمن تمرکز  به مسئلۀ عهد 

براى فهم  جملۀ مذکور چند راه مختلف   -ميثاق لزومًا تاکيد شديدى مالحظه نشد و 
ر لوح د› ثقلين‹و  › عبادت‹که اوًال دو کلمۀ  شد: مالحظه  در پيش بود باين شرح

اى شد زيرا که شارع امر اسنٰى ، وفاى بعهد را بدرجه تحقيق مشکلنازل شده است 
موده که اگر نفسى يك عمر عبادت سنگين نموده از مقام مهم  در امر مبارك قرار فر

باشد و در عهد و ميثاق راسخ نباشد امر فرموده است که احباى الهى بايد از او احتراز 
ه معانى آن ک معلوم شد جستجوى معنى ثقلين در کتب لغت پرداخت و  بهکنند لهذا  

ديگر  فىطر. از نموددر کتب لغت متعدد و ارتباط آن با عبادت را نيز بايد جستجو 



کنيد به  (رجوع ندچون الحمد هلل اهل بها مجاز  به تاويل و تفسير آيات و  الواح نيست
کتاب اقدس) الزم  ۱۳۰داشت شماره و نيز ياد ۲۴۹الى  ۲۴۷ص  ۲يب ج تمکا

نقض  ها و. لذا تفحّص در  امور تفرقهشودکه جستجو  در تاريخ اديان  بنظر رسيد
آوريهاى ذيل است که بدون و  حاصل آن شروح و گرد ر رسيدالزم بنظهاى قبل عهد 

  گردد.اضافه و کم تحقيق شده و تقديم مى
ۀ رو نيز در لوح مبارك احمد است که شه  تحقيق اّول، مأخذ لوح در آثار قلم اعلىٰ 

َر ِلٰقاِرِۭٔه َاْجَر ۲۸آفاق است قوله االعلىٰ  َه َقْد َقدٱلْل ٍة مَ : " َفِانِعٰباَدِة  َشۭهيْدٍ ا ُثم
  ".ٱلْثَقَلْيِن 

  ٢٥١ص 
نقيض   - ۱الثَِّقل :  : ۲۹مأخذ اول  .لَين در کتب لغت معانى َثق  تحقيق دوم ،

ة. والثَِّقل : مصدر الثِقل ؛  نه ِثَقُل العمل به الٔن الحرام  – ۲الِخفو جاء في التفسير: ا
و الحالل و الصالة  و الصيام و جميع ما  أمراهلل به ان ُيْعَمل ال يؤديه احد ٕاال بتکلف 

قال … ِقيل من العمل ٔالنه ثَ  َيثُْقل ؛ ابن سذه : قيل معنى الثِقيل ما يفترض عليه فيه
الزجاج: يجوز على مذهب اهل اللغة ان يکون معناه انه قول له وزن في صحته و بيانه 

[ِثَقل] گرانى ضد  ِثقل .  : ۳۰؛ مأخذ دوم  و نفعه ، کما يقال : هذه الکالم َرِصين
  َقالن.ثَ  خفت ، سبکى. و منه الحديث ؛ انى تارك فيکم الثقلين ، کتاب اهلل و عترتى.

انى  تثنيۀ َثقل . ثقالن. دو گروه . دو چيز نفيس خطيرَثَقلَين . تثنيۀ َثَقل . ثقلين. 
تارُك فيکم الثقلين  (حديث ) || سيد ثقلين ، رسول اکرم صلوات اهلل عليه || امام 

  ."ليه السالم . و ديگر ائمۀ اثنى عشر را نيز گويندعلى عثقلين. امير المؤمنين 
سورۀ  ۳۱مفّسرين معتبر  قرآن از اهل سنّت و جماعت ، آيۀ  در قرآن ، تحقيق سّوم

ه نموده اند اشاره ب» الثَقٰالِن « رحمن را در ضمن تفاسير گوناگونى که در لفظ  
يت اند. براى رعاتحقيق چهارم) نيز نمودهرجوع کنيد به بعد حديث نبوى مذکور (

ود از کلمۀ که مطابق بيانات مبارکه در مقصاختصار  به سه نمونه از اين قلبيل تفاسير 
َلين« است براى مزيد اطالع درج ميگردد. و نيز معروض ميدارد که تحقيق اصلى » َثق



در لفظ فوق الّذکر در بعد در تحقيق چهارم است که مستند به احاديث معتبر و متفق 
  القول کلّيّۀ مذاهب اسالم است. 

مونه ن ير و مراد از َثّقلين در  کتب تفسير شيعه .تفس:  ۳۱يۀ تفسير سورۀ الرّحٰمن آ
"َسَنْفُرُق َلُکْم َايَه الثَقٰالِن" ترجمۀ الثَقٰالِن به دو  گرانمايه شده است و در :  ۳۱ اول ،

گويد: "بعضى اهل معانى گفتند عرب هر چه او را وزنى تفسير ابوالفتوح رازى مى
 نبى ص انى تارك فيکم الثقلين کتاب اهلل وو من قول ال… باشد آن را ثقل خوانند 

بيان در تفسير مجمع ال نمونه دوم ، ؛ عترتى و براى عظمت قدر ايشان  را ثقل خواند"
: الثقالن : اصل آن از ثقل است و هرچيزيکه بر اى آن وزن و ارزش  ۳۲ نويسدمى

نست حديث شريف نبوى ص انى تارك فيکم آو  از … قل است ثباشد پس آن 
تاب (من ميگذارم ميان شما دو چيز سنگين و گرانقدر ک… الثقلين کتاب اهلل و عترتى 

تفسير و مراد از َثّقلين در  کتب تفسير اهل سنّت و جماعت  - خدا و عترت خودم را)
: "(الثقالن)  ۳۳ گويدر معروف امام فخر رازى در  مقصود و مراد از اين آيه مىسّ مف .

  ». لينانى تارك فيکم الثق‹‹الٔمر العظيم . قال عليه السالم و الثقل ا… (ثالثها) … 
   تحقيق چهارم در  معارف اسالمى

مسئلۀ عترت (اهل بيت حضرت رسول اهلل) از اّمهات مسائل اعتقادى در مذهب شيعۀ 
اماميّه است که اهل تشيع به احاديث ماثوره از حضرت رسول براى اثبات حقانيّت 

ى بن ابى طالب عليه الّسالم به آن احاديث استناد جانشينى و خالفت حضرت عل
ميکنند. عّالمه محّمد باقر مجلسى روايات را از منابع متعددى جمع آورى نموده و 

است که مرورى باجمالى در آنها  فرمودهرا درج  احاديث نآدر مجلّدات بحار االنوار 
َلين‹‹ت نقل کلمۀ لّ ع منابع مطالعه و  مآخذ از  را در لوح نازله روشن مينمايد.›› َثق

کتب معتبرۀ نزد مذاهب اسالم استخراج شده است که مورد تاييد و قبول اهل سنّت 
  و جماعت و  مذاهب و فرق شيعه است.

کليّۀ اعتقادات مذهب شيعه که از نظر امر بهائى در آيات َثقلَين در معارف شيعه . 
زولى و تبيينى نازل شده است حديثى است از حضرت رسول اکرم در نهج البالغه ن



: "أيّها  ۳۴ شودکه حضرت على عليه الّسالم ادا فرموده که با اين کلمات شروع مى
م الويل لمن تخلّف ثّم ويل لمن تخلّف. اما بلغک…  الناس عليکم بالطاعة  و المعرفة 
ليه و ٰاله  ؟ حيث يقول في حجة الوداع: انّي تارك ما قال فيهم نبيّکم صلى اهلل و ع

  ي أهل بيتي ، و اهلل ، عترتفيکم الثقلين ما ٕان تمّسکتم بهما لن تضلوا بعدي: کتاب
  ٢٥٢ص 

انّهما لن يفترقا حتّى يردا علّى الحوض ، فانظروا کيف تخلفوني فيهما ؟ أال عذب 
عّالمه مجلسى در قسمت شرح بر   -فرات فاشربوا ، و هذا ملٌح ُاجاٌج فأجتنبوا." 

انّي تارك فيکم الثقلين قال الجزرّي [اشاره … : "أقول :  ۳۵ افزايدمندرجات فوق مى
ر الجزري است. نگارنده] : فيه : انّي تارك فيکم يبه مجموعۀ جامع االصول ابن االٔث

براى  ".قيل ثاهلل ، عترتي سّما هما ثقلين ٔالن االٔخذ بهما و العمل بهما الثقلين کتاب
فضائل أهل بيت ' و  ۷باب  ۲۳تفصيل بيشتر رجوع کنيد به مجلدات بحار االنوار ج 

  النص عليهم الّسالم ؛ و غيره. 
نقل حديثى در صحيح مسلم است در   َثقلَين در  کتب ستّه اهل سنّت و جماعت .

 ارتباط عترت و  کلمۀ 
ِ
ه به اين حديث شارکه بنظر ميرسد بيان مبارك جمال قدم ا َثَقلَْين

 » عنهرضى اهللعلى بن ابى طالب  در فضائل ةصحابالفضائل  کتاب « است. در
عترت حضرت رسول اکرم نقل گرديده است (و چون عاّمۀ اهل  در خصوصاست که 

کتب ستّه کامًال معترفتند نقل آنرا نگارنده ضرورى تشخيص داد ) به  تسنّت به صحّ 
  شرح ذيل: 

َثِني ُزَهيُْر بُْن َحْرٍب "حَ : ۳۶حديث اّول ، َة َقاَل  دَوُشَجاُع بُْن َمْخَلٍد َجِميًعا َعْن اْبِن ُعَلي
َثِني َيِزيُد ْبُن َحياَن َقاَل انَْطَلْقُت  اَن َحدُبو َحيَثِني ا بَْراِهيَم َحدْسَمِعيُل بُْن اَثَنا ا ُزَهيٌْر َحد 

ا َجَلْسَنا اَليِْه َقاَل َلُه ُحَصيْ اَنا َوُحَصيُْن بُْن َسبَْرَة َوُعَمُر بُْن ُمْسِلٍم اَلى َزيِْد بْ  ْرَقَم َفَلمٌن ِن ا
َلَقْد َلِقيَت َيا َزيُْد َخيًْرا َكِثيًرا َرايَْت َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَليِْه َوَسلَم َوَسِمْعَت َحِديَثُه 

ثَْنا َيا َزيُْد َما َسِمْعَت ِمْن  َوَغَزْوَت َمَعُه َوَصليَْت َخلَْفُه َلَقْد َلِقيَت َيا َزْيُد َخيًْرا َكِثيًرا َحدِّ
َرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعَليِْه َوَسلَم َقاَل َيا اْبَن اِخي َواللِه َلَقْد َكِبَرْت ِسنِّي َوَقُدَم َعْهِدي 



ثُْتكُ َوَنِسيُت َبْعَض الِذي ُكنُْت اِعي ِمْن َرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه وَ  َم َفَما َحدْم َفاْقَبُلوا َسل
َماٍء َوَما َال َفَال ُتَكلُِّفوِنيِه ُثم َقاَل َقاَم َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَليِْه َوَسلَم َيْوًما ِفيَنا َخِطيًبا بِ 

ا َبْيَن َمكَة َوالَْمِديَنِة َفَحِمَد اللَه َواثَْنى َعَليِْه وَ  َال ُيْدَعى ُخما َبْعُد ا مَقاَل ا َر ُثمَوَعَظ َوَذك
نَما اَنا َبَشٌر ُيوِشُك اْن َياِتَي َرُسوُل َربِّي َفاِجيَب  اُس َفاَها النيَنا َتاِرٌك ِفيُكْم ثَ اَو ا 

ِ
 َقلَْين

ِه  ِه ِفيِه اْلُهَدى َوالنوُر َفُخُذوا ِبِكَتاِب الل لُُهَما ِكَتاُب الل وَعلَ ا ى َواْسَتْمِسُكوا ِبِه َفَحث
َه فِ  َه ِفي اْهِل َبْيِتي اَذكِّرُُكْم الل ِه َوَرغَب ِفيِه ثُم َقاَل َواْهُل َبْيِتي اَذكِّرُُكْم الل ي ِكَتاِب الل

َه ِفي اْهِل َبْيِتي َفَقاَل َلهُ ُحَصْيٌن َوَمْن اْهُل بَ   اْهِل َبْيِتي اَذكِّرُُكْم الل لَْيَس ِنَساُؤُه ْيِتِه َيا َزْيُد ا
َدَقَة َبْعَدُه َقاَل َومَ  ْهُل َبْيِتِه َمْن ُحِرَم الصْهِل َبْيِتِه َولَِكْن اْهِل َبْيِتِه َقاَل ِنَساُؤُه ِمْن اْن ِمْن ا

َدَقَة َقاَل َقاَل ُكل َهُؤَال  ُهْم َقاَل ُهْم آُل َعِليٍّ َوآُل َعِقيٍل َوآُل َجْعَفٍر َوآُل َعباسٍ  ِء ُحِرَم الص
اُن َيْعِني ابَْن : ۳۷حديث دّوم ،؛   ؛  "َنَعمْ  َثَنا َحس اِن َحدي اِر ْبِن الرُد بُْن َبك َثَنا ُمَحم َحد"

ا َعَليِْه َخلْنَ ابَْراِهيَم َعْن َسِعيٍد َوُهَو ابُْن َمْسُروٍق َعْن َيِزيَد ْبِن َحياَن َعْن َزْيِد بِْن اْرَقَم َقاَل دَ 
ُه َعلَْيِه َوَسلَم َوَصلْيَت َخلَْفُه َفُقلَْنا َلُه َلَقْد َراْيَت َخيًْرا  ِه َصلى الل لََقْد َصاَحْبَت َرُسوَل الل

 
ِ
  َوَساَق اْلَحِديَث ِبَنْحِو َحِديِث اِبي َحياَن َغْيرَ انهُ َقاَل اَال َوانِّي َتاِرٌك ِفيُكْم َثَقلَْين َحُدُهَما ا

ِه َمْن اتَبَعُه َكاَن َعلَى اْلُهَدى َوَمْن َتَرَكهُ َكاَن َعلَى َضَالَلةٍ  ِه َعز َوَجل ُهَو َحْبُل الل  ِكَتاُب الل
َعْصَر ِمْن لْ َوِفيِه َفُقلَْنا َمْن اْهُل َبيِْتِه ِنَساُؤُه َقاَل َال َوايُْم اللِه ان الَْمْراَة َتُكوُن َمَع الرُجِل ا

ْهِر ُثم ُيَطلُِّقَها َفَتْرِجُع اَلى اِبيَها َوَقْوِمَها اْهُل َبيِْتِه اْصُلُه َوَعَصَبُتُه الِذيَن ُحِرُموا ا َدَقَة لالد ص
  .َبْعَدُه"
چنانچه نقطه فرقان در آخر امر " : ۳۸قوله االعلٰى  در ايقان شريف . . عترت. َثقلَين 

بسيار از   با اينکه احاديث »فيُکُم الثّقَليِْن کتاَب اهللِ و ِعتَرتى كُ تارِ   ٕانّى«فرمودند که 
اين جز ذکر کتاب چيزى نفرمودند  منبع رسالت و معدن هدايت نازل شده بود با وجود

  دليل اقوم براى طالبان مقّرر فرمودند که هادى عباد باشد تا  و آن را سبب اعظم و
مالحظه فرمائيد که در   انصاف و قلب طاهر و نفس زکيّه يوم معاد.  حال به چشم

عاّمه و خاّصه، چه را حّجت براى معرفت   کتاب خدا که مسلّم بين طرفين است از
 بايد بنده و شما و کّل من على االرض به نور آن تمّسک جسته،  عباد قرار فرموده.



زيرا که حّجت  يم.حّق را از باطل و ضاللت را از هدايت تميز دهيم و فرق گذار
ارد نقل حديث نبوى داللت بر اين د " منحصر شد به دو، يکى کتاب و ديگر عترت.

يرا ز که حديث فوق الّذکر مورد تصويب و صّحۀ مبارك قرار گرفته است. قوله االعلٰى: "
  ". که حّجت منحصر شد به دو، يکى کتاب و ديگر عترت

  . مأخذ در تاليفات نويسندگان و فضالى بهائى
رد آورى شده گ سودمند لباکه در اينخصوص بتفصيل مط ۀاز جمله تاليفات ثمين  - ۱

است قاموسهاى ايقان تاليف دانشمند گرانمايه و فاضل جليل عبدالحميد اشراق 
  قل از معارف اسالمى و نب ۴۹۰الى  ۴۸۰خاورى است که در جلد اول صفحات 

  ۲۵۳ص 
و   در ايقان شريف را مستند به آيات قرآن کتب حديث گرديده تا اهّميّت بيان مبارك

  حديث فرموده اند که طالبين به آن اثر وزين مراجعه فرمايند.
در اشعار جناب نعيم عليه بهاءاهلل شاعر  و عالم و فاضل جليل که شهرۀ آفاق   - ۲

ن به ثّقلي وحدت عالم انسانى استاست در معرفى مقصد اعالى امر بهائى که 
  :  ۳۹ تاشاره فرموده اس

 در جهان يك نداى وحدت نوع
 افضل است از عبادت َثَقَليْنْ 
اينست  ، انر شخصى انسظاستنتاج از بيانات مبارکه بدون هيچگونه استنباط و يا ن

يض وفيموت که تامر ميثاق حّى ال تثبيترت عبدالبهاء جّل ثنائه براى ضکه ح
قديم است در لوح مبارك جانشينى را به عترت که آن غصن اعظم منشعب از اصل 

اند و البته در آن دوره هنوز  کليّۀ معارف امر بزبان به احبّاى امريکا نيز نقل فرموده
ت است را که اشاره به دو حجّ » َثقلَين  «انگليسى ترجمه نشده بود با وجود اين کلمۀ 

ضرت ح اند که داللت بر  حقانيت جانشينى بال منازعنقل بيان قلم اعلٰى را فرموده
اهلل که همان کتاب عبدالبهاء بعد از غروب شمس حقيقت است زيرا: در کتاب

» قلَين ثَ  «مستطاب اقدس و حّجت است به جانشينى اشاره گرديده و  نيز با کلمۀ 



اشاره به عترت که رابطۀ نسبى و  صلبى است و يکى از دو حّجت است و در الواح 
ده است. و به اين طريق احبّاى الهى را وصايا و در کتاب مستطاب اقدس نازل ش

لَ  «ل آيات مستقيم و غير مستقيم (اشاره بهقآموزش بطريق و استناد ن که بظاهر ») ين َثق
و   شود ولى با مختصر مجاهدتدر معنى بيان حضرت بهاءاهلل جّل کبريائه ديده نمى

گردد. و حاصل مىآشنائى و معرفت تام » َثقلَين  «سعى به معنى و مقصود از  لفظ 
نهايتًا استنتاج اعتقادى اينست که چون وزن و اهّميّت عترت و  جانشينى حضرت 
عبدالبهاء بنص صريح شارع امراهلل و  تبيين آن نّص که مأخذ آن احاديث نبوى و  

ينى يکى از آن دو حّجت است. با اين روش تبمحّل نقل آن در آيات نزولى و کلمات 
ك کامل ديگرى در اين گنج جاودانى که در  کتاُب عهدى نازل تحقيق اجمالى نيز  در

ويض از براى ُوّراث ميراِث مرغوِب ٰال ِعْدَل وگرديد قوله االعلٰى: "در خزائِن توکل و ت
 اهلل آنکه بايد اغصان و افنان و منتسبين طّرًا بغصن اعظم ناظروصيت… له گذاشتيم 

 اذا غيض بحر الوصال و قضى کتاب  «ٰتاِبَى اْالْقَدِس کِ  ىباشندُانُْظُروا ٰما َانَْزلْٰناُه فۭ 
» القديم  اهلل الّذى انشعب من هذا االصل  المبدء فى المآل توّجهوا الى من اراده

با » نعبادة الثّقلي«. در خاتمه اين تحقيق مختصر که مقصود آن ارتباط )۱۲۱(بند 
ظ که از نقطه نظر تحقيق در الفآيات نزولى نازله از قلم اعلٰى و معارف اسالمى است 

فوق بنظر ضرورى رسيد و خاطر نشان ميسازد که ختم الکالم معنى فوق را در ترجمۀ 
آن بلسان انگليسى صادره از قلم حضرت ولى امراهلل بايستى جستجو نمود که آنرا: 

»a service in both worlds « ترجمه فرموده اند که حجت است و مقصود نهائى در
  مفهوم آن است.معنى و 

"بارى بعضى از :   ۴۰قوله االحلٰى  نقل بيانات مبارکه در نهى معاشرت با ناقضان
آثار و مناجات و آيات جمال مبارك که نهى از معاشرت با ناقضانست درج ميشود. 
در مناجات فارسى ميفرمايد" "اين عبد را حفظ نما از شبهات نفوسيکه اعراض نموده 
اند و از درياى علمت ممنوعند . الهى الهى احفظ عبدك بجودك و کرمك من شر 

ميثاقك " " و در جاى ديگر ميفرمايد: " اى پروردگار اعدائك الذين نقضوا عهدك و 



من ومقصود جان من بيد قدرت اين ضعيف را از نعيق ناعقين حفظ نما. ناعق گوساله 
و همچنين ميفرمايد صحبت اشرار غم بيفزايد و مصاحبت ابرار  …بنى اسرائيل است 
اراد ان يسمع  و من  من اراد ان يأنس مع اهلل فليأنس مع احبآئهزنگ دل بزدايد 

کالم اهلل فليسمع کلمات اصفيائه . و همچنين ميفرمايد با اشرار الفت مگير .مؤانست 
مجو که مجالست اشرار نور جانرا بنار حسبان تبديل نمايد. اگر فيض روح القدس 

  طلبى با 
  ٢٥٤ص 

 و""احرار مصاحب شو. زيرا که ابرار جام باقى را از کف ساقى خلد نوشيده اند
ميفرمايد اى عباد نيست در اين قلب مگر تجليات انوار صبح لقا و تکلم  همچنين

نمينمايد مگر بر حق خالص از پروردگار.  شما پس مطابعت نفس ننمائيد . و عهد 
اهلل را نشکنيد و نقض ميثاق مکنيد. باستقامت تمام بدل و قلب و زبان باو توجه 

م ميثاقه يد انتم نسيتم عهد اهلل و نقضتنمائيد و نباشيد از بيخبران . و همچنين ميفرما
. و همچنين ميفرمايد ( ان جائکم احد بکتاب الفّجار دعوه ورائکم . من النّاس من 
نقض الميثاق و منهم من اتبع ما امر من لدن عليم حکيم. ليس ضرى سجنى و بالئى 

م و ومن طغاة عبادى بل عمل الذين ينسبون انفسهم الى هذا المظل ى و ما يرد عل
يرتکبون ما تضيع به حرمة اهلل بين خلقه اال انهم من المفسدين )." "و همچنين از 
لسان ناقضين ميفرمايد ( قدجعلت المنابر لذکرك و ارتفاع کلمتك و اطار امرك و اني 

"و همچنين ميفرمايند خذوا ما امرتم  ارتقيت عليها العالء نقض عهدك و ميثاقك)"
چنين و هم" "وا عهداهلل و ميثاقه اال انهم من اهل الضاللبه و ال تتبعوا الذين نقض

من اهل  كميفرمايند ( ان الذين نکثوا عهداهلل فى اوامره و نکصوا على اعقابهم اولئ
 ك"و همچنين ميفرمايند ( ان الذين وفوا بميثاق اهلل اولئ الضالل لدى الغنى المتعال)"

 كمن اهل النار عند رب كلوا اولئمن اعلى الخلق لدى الحق المتعال. ان الذين غف
"و همچنين ميفرمايند ( طوبى لعبد آمن و المة آمنت و ويل للمشرکين  عزيز المختار)"

فرمايند "و همچنين مي الذين نقضوا عهداهلل و ميثاقه و اعرضوا عن صراطي المستقيم)"



و  كالذين ما نقضوا عهد ك(اسألك ان ال تخيبنى عما عندك و ما قدرته لخيرة خلق
قل موتوا بغيظکم قد اتى من ارتعدت به فرائص العالم و زلت به االقدام اال  كميثاق

د ( خذ "و همچنين ميفرماين الذين ما نقضوا عهدهم و اتبعوا ما انزله اهلل فى الکتاب)"
بقوة  تعجز عنها ايادى الکفار الذين نقضوا ميثاق اهلل و عهده و اعرضوا  كما نزل ل

چنين ميفرمايند. (يا يحيى قد اتى الکتاب خذه بقوة  من لدنا و "و هم عن الوجه)"
و " ال تتبع الذين نقضوا ميثاق اهلل و عهده و کفروا بما نزل من لدن مقتدر عالم)"

خذت أهمچنين ميفرمايند ( قد اصبحت اليوم يا الهى فى جوار رحمتك الکبرى و 
رار الذين . و بمثابة  النار لالش القلم ال ذکرك بحولك بذکر يکون بمنزلة النور لالحرار

و اعرضوا عن آياتك و نبذوا عن ورائهم کوثر الحيوان الذى ظهر بامرك  كنقضوا ميثاق
"و همچنين در توقيعى بعبدالبهاء ميفرمايند ( هذا غصن  و جرى من اصبع ارادتك)"

کا سانشعب من دوحة  فردانيتك و سدرة وحدانيتك  . تراه يا الهى ناظرا اليك و متم
 انت تعلم يا الهى انى ما اريده اال بما اردته كبحبل الطافك فاحفظه في جوار رحمت

و ما اخترته اال بما اصطفيته فانصره بجنود ارضك و سمائك و انصر يا الهى من نصره 
ثم اختر من اختاره و ايد من اقبل اليه ثم اخذل من انکره و لم يرده . اى رب ترى 

ترتعش ارکانى . اسألك بولهى فى حبك و شوقى فى  ى ومحين الوحى يتحرك قل
اظهار امرك بان تقدر له و لمحبيه ما قدرته لسفرائك و امناء وحيك . انك انت المقتدر 

لبى و رفيق االعلى . و يضج قالعلى  ىّ "تاهلل يا قوم يبکى عينى و عين عل القدير)"
.  النهى اولىلين عند قلب محمد في  السرادق االبهى و يصبح فؤادى و افئدة المرس

ان انتم من الناظرين . لم يکن حزنى من نفسى بل على الذى يأتى من بعدى فى 
الظلل االمر بسلطان الئح مبين الن هؤالء ال يرضون بظهوره و ينکرون آياته و يجحدون 
بسلطانه و يحاربون بنفسه و يخادعون فى امره کما فعلوا بنفسه فى تلك االيام و کنتم 

"و همچنين در توقيعى بعبدالبهاء ميفرمايند يا غصن اعظم لعمراهلل "  هدينمن الشا
و يحفظك و هو خير کريم و احسن معين.  البهاء  كنواز لك کدرتنى و لکن اهلل يشفي

عليك و على من يخدمك و يطوف حولك والويل و العذاب لمن يخالفك و يؤذيك . 



ميفرمايد هل يمکن بعد اشراق  "و همچنين" طوبى لمن واالك و السقر لمن عاداك
شمس وصيتك من افق اکبر الواحك ان تزل قدم احد عن صراطك المستقيم قلنا يا 

  ينبغى لك ان تشتغل بما امرت من لدى اهلل العلى العظيم. ال تسئل عما  قلمى االعلىٰ 
  ٢٥٥ص 

يذوب به قلبك و قلوب اهل الفردوس الذين طافوا حول امرى البديع. ال ينبغى لك 
بان تطلع على ما سترناه عنك ان ربك لهو الستار العليم توجه بوجهك االنوار الى 
المنظر االکبر و قل يا الهى الرحمن  زين سماء البيان بانجم االستقامة  و االمانة  و 

  ".الصدق. انك انت المقتدر على ما تشاء ال اله اال انت المدبر الکريم
 تطاب اقدس در اينکه جمال کبريائى ناصربيان مبارك و استناد به آيه کتاب مس

"هر دم :  ۴۱قوله االحلٰى  قائمين به خدمت امر اهلل است و تاييدات الهيّه ميرسد .
پرتوى جديد از جهان پنهان ميدمد و در هر نفسى تأييدى شديد از عالم اسرار ميرسد و 

صرة امرى م على ناين آيۀ مبارکه تحقق مييابد ( و نراکم من افق االبهى و ننصر من قا
کتاب مستطاب  ۵۳[بند  بجنود من المالٔ االٔعلى و قبيل من المالئکة  المقربين)

  اقدس]".
ارك آنها که در لوح مب شيعهعوام فريبى و ظاهر سازيهاى ناقضين عهد و تشابه آنها با 

حلٰى قوله اال ، (رجوع کنيد به نافه دوم در معنى( ُقح) تعريف نموده اند قح را شيعه
اشند . و قح ب ۀ"اين يحيائيها مصلحت خويش را چنان دانسته اند که بظاهر شيع : ۴۲

بحج و کربالى معلى بروند . و در نظر خلق حاجى و کربالئى و زاهد و عابدى باشند 
و بانواع مفتريات در حق بهائيان پردازند که شايد فسادى بر انگيزند و آتش طغيانى بر 

  .افروزند"
"شخص يحيائى با عمامه سيادت پناهى  : ۴۲قوله االحلٰى  ،شريعت سمحاى بيضا 

يا متظاهر بغيرت و حميت ملت در پيش ساده گان بافترا و بهتانى قيام نمايد سامعين 
گمان کنند که ديانت و همت و غيرت اين شخص را واداشته که دلسوزى از ملت 

  ".نمايد و خدمت بشريعت سمحاى بيضا کند



ميثاق عليرغم قيام بر قلع و قمع حضرت عبدالبهاء توسط دو ظفر و پيروزى مرکز 
دولت استبداد و از نتائج آن که در زير زنجير  اعدا تسخير روحانى اروپ و امريك 

"دو دولت استبدادبر قلع و قمع اين آواره سالهاى چند قيام  : ۴۳قوله االحلٰى  .گشت
نمود و با تمام قوت نمود على الخصوص عبدالحميد ولى اين عبد توکل بر حق 

مقاومت کرد و استقامت نمود عاقبت ايوان وسيع آنان ويران شد. ولى بنيان ضعيف 
اين عبد نمايان گشت. آنان تاج و تخت را بباد دادند. و با وجود دو کرور سپاه مغلوب 
و مقهور گشتند. ولى اين عبد بى ناصر و معين فريدًا وحيدًا در حالت أسيرى و بى 

ن در قلعۀ عکا بود با وجود اين الحمد هلل بقوۀ محبت اهلل چنان فتوحى مجيري مسجو
حاصل شد که در زير زنجير تسخير کشور امريک گشت و در زندان تاريک و تنگ 
علم در ممالك فرنگ بلند شد. حال اگر چه معلوم نيست ولي بانگ اين دهل بامداد 

  .معلوم ميشود"
زله ت ناقضين و تمسك به آيات محکمات نابيانات مبارکه در بى اعتنائى به شبها

ذروا الشبهات و دعوا تأويل المتمسکين "  : ۴۴قوله االحلٰى  از قلم اعلٰى.
ه روش ". براى تفصيل بيشتر مراجعه فرمائيد ببالمتشابهات. و تمسکوا بالمحکمات

  چهاردهم.
از فاتحۀ احوال "اى فاطمه   : ۴۵قوله االحلٰى  .در عهد و ميثاقند بهترين نفوس ثابتين

مپرس از خاتمۀ الطاف سؤال نما چه بسيار نفوس که در پايان محجوب شدند و چه 
 ةفاتحبهترين نفوس کسانى هستند که بکه در نهايت فائز گشتند و   نفوس بسيار

  ."االلطاف و خاتمة االعطاف فائز شدند اال اّنهم من اهل الميثاق
   ٢٥٦ ص
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  ٢٥٨ص 
  نافه بيست و دّوم

  در ذکر  و محامد رسوالن و  انبياى الهى
حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در مکاتيب مبارکه به تفصيل و نيز باختصار در   مقدمه

محامد رسوالن و  انبياى الهى قبل بياناتى صادر که عموما داللت بر اين دارد که منبع 
بارکه تند و  اين قبيل ازبيانات مکليۀ انبياى الهى واحد است و همۀ آنان شموس حقيق

موافقت کامل دارد با آثار نزولى حضرت رب اعلٰى و جمال اقدس ابهٰى عموما و 
بخصوص با مندرجات و استدالالت کالمى نازله در ايقان شريف. بنظر نگارنده يکى 
از وسائل تحکيم وحدت در ميان احاد بهائى است که با سوابق ديانتى و اعتقادات 

در ظّل خيمۀ وحدت عالم انسانى تعصبات دينى گذشته خود را نسبت به  متفاوته
شارعين اديان قبل به نسيان سپرده و کليّۀ انبياى الهى را بديدۀ احترام و تکريم ذکر 
  مينمايند. نمونه هائى از اين قبيل از تعاليم حضرت عبدالبهاء باختصار ذکر  ميشود. 

ضرت محمد  رسول اهلل صل اهلل عليه و آله خاتميت و حقانيّت ، القاب و اسماء ح
  و سلّم 

 کلهم على الحق من خاتم رسل: "کل االنبياء از ابتدا تا  ۱قوله االحلٰى  نمونه اول ،
  عند اهلل بلند گردد".

ن يا در اي خاتم النبيين: "از يوم حضرت ابراهيم تا ظهور ۲قوله االحلٰى  نمونه دوم ،
  بودند". اقليم متوطن يا مهاجر و مسافر

 و نبى الرحمة: "فاهتز بذکره يثرب و سالت البطحاء .  ۳قوله االحلٰى  نمونه سّوم ،
و ما حى ظالم الضالل فأشرقت االرض بنور ربها. خاتم النبيين  کاشف الغمة

  المخاطب به ما أرسلناك االرحمة للعالمين. عليه التحية والثناء الى االبد االٓبدين".
: "از اخبار ظهور جمال احمدى که بالحان جليل در  ۴حلٰى قوله اال نمونه چهارم ،

حديقه انجيل مذکور سؤال رفته بود  بدانکه ظهور آن نير اعظم و کوکب مکرم در 
  انجيل بکمال وضوح مثبوت و نذکور است."



 صادق االمين" ؛  "۵خير الورى" ، صل اهلل عليه و  آله و سلّمالقاب  حضرت محّمد 
" ؛  ۹ نبي الرحمة و کاشف الغمة" ؛ " ۸ سيد ولد عدنان" ؛ " ۷المرسلينسيد " ؛ "۶
شمس سماء تفريد و شمع شبستان توحيد خالصة المرسلين خاتم "؛ " ۱۰ فخر رسل"

" ؛ "اين يک نغمۀ از نغمات انجيل است . که در ۱۱صلى اهلل عليه و سلم  النّبيين
" . ۱۳ نير اعظم" . "۳۱ شمس افق توحيد" ؛ " ۱۲نازل شده  فخر رسلخصوص 

و …  جوهر الرحماني و المظهر الصمداني "؛ "التحية و الثناء علىٰ ۱۳ شمس قدم"
  ".۱۵ نير اعظم و کوکب مکرّم" ؛ ۱۴»ما عرفناك حق معرفتك «قال 

: "اى رّب صّل على سيّد يثرب ۱۶قوله االعلىٰ  القاب در مناجاتى از قلم اعلى نازل .
  به".و البطحاء و على آله و أصحا

على قوله اال ، صل اهلل عليه و آله و سلّم علم ما کان و ما يکون حضرت رسول اکرم
جمال محمدى روح الوجود له الفداء واقف اسرار ما کان و ما يکون بفيض : « ٧۱

پروردگار بودند . ولى بظاهر بنص قرآن در جواب معترضين (و ما أوتيتم من العلم اال 
قليال) ميفرمودند و همچنين  (ال أعلم الغيب و سأخبرکم غدا) جواب عنايت ميکردند 

فصيل براى ت −» ت حال معلوم و واضح گردد. چون مراجعت بتفاسير قوم شود حقيق
  ام و نافه سى و دوم.بيشتر رجوع کنيد به اصل لوح مبارك  و  نيز به نافه سى

نامها و  اسمائيکه در لوح مبارك ، حضرت . حضرت مسيح .  القاب . نامها و  اسماء
ر الجواهر نير اعظم . جوه" : ۱۷مسيح را بآن اسماء جليله نام برده اند. قوله االحلٰى 

  ".٩۱" صبيح مليح" ؛ " . روح االرواح 
  ."سيّد أنام: " ٢٠قوله االعلٰى  مأخذ در آثار قلم اعلٰى .

  ٢٥٩ص 
ر د بيانات مبارکه در حقانيت حضرت محّمد صل اهلل عليه و سلّم. نمونه اول،

 Ella Goodallاال گودال کوپر  ‹ مکتوبى که در جواب يکى از خادمات احبّاى امريکا 
Cooper ‹اند بياناتى صريح در رّد افتراهاى وارده از طرف مورخين اروپا مرقوم فرموده

و امريکا در حّق حضرت محّمد ص از قلم مبارك تحرير يافته است که داللت دارد بر 



: "آنچه که مؤرخين اروپ و امريك  ١۲حقانيّت حضرت رسول اکرم ص. قوله االحلٰى 
قوم نموده اند اکثر افترا است . مالحظه نمائيد در حق حضرت محمد رسول اهلل مر

شخصى که بعلت صرع مبتال ممکن است که چنين ملّت عظيمه ئى تأسيس نمايد 
  لهذا قول مؤرخين اروپ در حق آن ذات مقدس واضح البطالنست".

گشتم که  : "خبر پر مسرتى شنيدم و بسيار مسرور  و ممنون ٢۲قوله االحلٰى   نمونه دوم،
وده ايد که بمجمع دينى در امريکا تشريف ببريد . و بسط حقيقت دين مبين اراده نم

الهى و حقيقت قرآن عظيم . و علو  منقبت تعاليم الهى را بفرمائيد . اين عزم بسيار 
مقبول و محمود چه که أهالى آن صفحات ابدًا از حقائق قرآن و أساس دين مبين . 

ى روايات مفتريه و أوهامات کاذبه بعضو شريعت سيد ولد عدنان خبرى ندارند. 
شنيده اند . و بآن اکتفا نموده اند بسيار خوبست که از اسرار مصحف کريم و حقائق 
تعاليم و روش و سلوك و اخالق و أعمال بزرگان پيشين و قواعد و قوانين و أصول و 
فروع دين مبين اسالم با خبر شوند و نبوت خاصۀ سيد المرسلين ثابت و محقق 

  ".گردد
  مأخذ اقوال و افترائات مورخين غربى

در بارۀ مفتريات بى اساس و آراء ُسقم منکرين حقانيّت حضرت رسول اکرم ص، و 
ارشان اى که بعضى از مسيحيان در آثسقيفه بستن به آن سيّد ابرار  و عقايد سخيفه

اند و  حضرت خاتم االنبياء را بر خالف حقائق و  اصالت آن سيّد منعکس نموده
ار اند و رسالت آن جناب را انکمعرض عاّمه به نيکى ياد نکرده  المرسلين به ناحق در

اند جمع کثيرى از علما و فيلسوفان مسيحى اند که خالصۀ همۀ افترائات و  نموده
درج  »زندگانى محّمد«جعل اکاذيب را دکتر محّمد حسين هيکل در تاليف معروفش 

ن مطلب خارج از موضوع اين رساله است ، ولى کرده است. نظر باينکه تحقيق در اي
نظر باينکه حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه بدفاع آن رسول اٰلهى مطالب بسيارعميق و 

اند باجمال خالصۀ آنرا از تاليف فوق نقل و نام مهّمى را در مکتوب فوق بيان فرموده
د. دکتر ردبعضى از مفترين و معاندين پيغمبر اکرم ص براى مزيد اطالع درج ميگ



محّمد در نظر نويسندگان : " ٣۲نويسد محّمدحسين هيکل در مقّدمۀ تاليف خود مى
در فرهنگ الروس فرانسه ضمن گفتگو از نظريات نويسندگان مسيحى تا   مسيحى

نين اند چنيمه اّول قرن نوزدهم که از محّمد ص بوضعى ناشايسته عيبجوئى کرده
ر آنها همچنان ساحرى فاسد االخالق و با وجود اين محّمد ص  نظ… « آمده: 

يغماگرى رياکار بود و او را کاردينالى ميدانستند که چون بمقام پاپى نرسيد براى انتقام 
از همکاران خود دينى تازه پديد آورد و داستانهاى خيالى و نا مناسب با سرگذشت او 

ّمد در حاى از اينقبيل حکايات راجع بسرگذشت مآميخته بود بحدى که مجموعه
بوسيلۀ رينو و  ۱۸۳۱داستان محّمد که در سال »«ادبيات اروپائى پديد آمده بود.

فرانسيسك ميشل انتشار يافته نشان ميدهد که مردم قرون وسطى در بارۀ او چگونه فکر 
اميل درمنگهم نويسندۀ فرانسوى يکى از خاورشناسان است که زندگانى … اند ميکرده

اى مطالب ناروا را که همگنان او دربارۀ نگريسته و پاره محّمد ص را با نظر انصاف
اند نقل ميکند و ميگويد: " وقتى جنگ ميان اسالم و مسيحيت در گرفت محّمد نوشته

يم که تر شد و بايد اعتراف کنطبعًا دامنۀ اختالف و سوء تفاهم وسعت يافت و سخت
ه زحمت يزانت بدون اينکغربيان بيشتر آتش اختالف را دامن ميزدند ، بعضى مردم ب

تحقيق را در بارۀ اسالم بخود هموار کنند در تحقير آن افراط کردند. نويسندگان و 
  منظومه بافان با مسلمانان اندلس بوسيلۀ ناسزاهاى زشت مبارزه ميکردند ، محّمد را 

  ٢٦٠ص 
ه تيغماگرى رياکار عياشى هوسباز يا ساحر ميپنداشتند . بعضى ديگر او را رئيس يکذس

ها نيز  او را کشيشى رومى ميدانستند که بمقام پاپى از راهزنان ميشمردند ، بعضى
اش بجوش آمده است . بعضى ديگر او را خدائى نرسيده و آتش خشم و کينه

ساختگى ميدانستند که پيروانش براى آدم قربانى ميکنند. ژبردنوجن با آنکه سخنانش 
اى از اش را بر تودهل مستى جان مردههمه جدى است نقل ميکند که محّمد در حا

کثافت يافتند که خوکها از آن خورده بودند و بدينوسيله حرمت شراب و گوشت خوك 
را تعليل ميکند. بعضى منظومه ها محّمد ص را بصورت بت طال جلوه ميدهند و 



ات کينه جوئى و ترويج خراف… مسجد مسلمانان را پر از مجسمه ها و تصويرها ميدانند 
دامه داشت . از زمان رودلف دلوهيم تا امروز نيکال دکيز و ويوس و مراتشى و هوتنگر ا

و بيلياندر  و پريده و ديگران ، همه محّمد را مردى دّجال و اسالم را مجموعۀ بدعتها 
و نتيجۀ اعمال شيطان و مسلمانانرا وحشى و قرآن را از سخنان سخيف ميدانستند و از 

گوى جدى در اين باب معذرت ميخواستند. با وجود اين فرط سخافت مطلب از گفت
که برونرابل که اولين رساله را بر ضّد اسالم در اروپا انتشار داد در  قرن دوازدهم قرآن 

انوسان هشتم محّمد ص را دشمن مسيح ناميد ، در قرون … را به التينى ترجمه کرد 
ل رن چهاردهم و گيوم باستوسطى محّمد را مردى بيدين ميدانستند ريمون ليون در ق

در قرن شانزدهم و روالن و ژانيه در قرن هيجدهم و کشيش دبرگلى  و رنان در قرن 
در اثناى  ۱۸۷۶دروتى در سال …  نوزدهم راجع به محمد عقايد مختلف داشتند 

  ».سخن از محمد چنين ميگويد: "اين عرب منافق ناپاك"
در الواح مبارکه حضرت   آله و سلّم.در حمد و ثناى حضرت محّمد صل اهلل عليه و 

عبدالبهاء جّل ثنائه بيانات عديده اى در سالم و تحيت به آل حضرت رسول اکرم 
  صادر شده است. صل اهلل عليه و سلّم

: "التحية و الثناء على کلمة الجامعة و الحقيقة الساطعة  ۲۴قوله االحلٰى  نمونه اول ،
اللوح المحفوظ و الّرق المنشور من أسس ديباج کتاب الوجود و فصل الخطاب فى 

هذا البنيان العظيم و رفع العلم المبين يتمّوج فى االوج االعلى و الذروة العلياء الهدى 
الى الصراط المستقيم و الدال الى منهج القويم. فاهتز بذکره يثرب و سالت البطحاء 

خاتم  بنور ربها . . نبي الرحمة و کاشف الغمة و ما حى ظالم الضالل فاشرقت االرض
النبيين المخاطب به و ما ارسلناک اال رحمة للعالمين . عليه التحية و الثناء الى االبد 

  االٓبدين".
: "والصالة و التحية و الثناء الساطع من زجاجة القلب  ۲۵قوله االحلٰى  نمونه دوم ، 

مات و آله  کالمقدس الطافح بالبشارات. ونزل الروح االمين على فؤاده باالٓيات المح



الطيبين الطاهرين  أولى البراهين و الحجج البالغة بين الممکنات. و وسائط فيض 
  الحق بين الموجودات".

: " و التحية و الثناء على جوهر الرحماني و المظهر   ۲۶قوله االحلٰى   نمونه سوم ،
الصمداني و الهيکل النوراني الذي قدر و هدى و أظهر و أعطى و جمع و نادى. و قال 

  »".ما عرفناك حق معرفتك«
:  "و أصلى و أسلم على أول جوهر  قام به کل الشئون  ۲۷قوله االحلٰى  نمونه چهارم ، 

و الصفات. و على اول نور استنارت به زجاجة القلوب  الجوهرية في ملکوت االسماء
عند تجلى الذات. و اول نفس هاج من مهب عناية اهلل و أحيى به هياکل التوحيد و 

 بهم اشتعلت سراج المعرفة في آله الذينحقائق التجريد من لطائف المجّردات. و 
يات نزلت االٓ قلوب العاشقين و کانوا في سماء العلم شموسا الئحات. و في حقهم 

  المحکمات و الکلمات التامات. من لدى اهلل خالق االرضين و السموات".
 ما در خاتم انبياء روح: " ۲۸قوله االعلٰى  نمونه اول ،  .مأخذ در الواح قلم اعلىٰ 

از افق حجاز اشراق نمود  سواه فداه تفّکر نمائيد چون آن نيّر حقيقى بارادۀ الهى
  وارد شد بر  .سفک دم اطهرش قيام کردند  احزاب اعراض نمودند و بر

و مقّربين محترق  آنچه که عيون مالٔ أعلى گريست و افئده مخلصين انحضرت
  ".گشت

  ۲۶۱ص 
قوله   در سالم و ذکر حضرت محّمد ص و آل طاهرين و صحابه . نمونه دوم ،

ما  ذينو أصحابه الّ  اى رّب صّل على سيّد يثرَب و البطحاِء و على آله: " ۲۸االعلٰى 
 أمرک يا َمْن فى قبضتک ِزمام االنشاِء ال ٕاله ٕاّال  منعهم شى من االٔشياِء عن نصرة

   ".أنت العليم الحکيم
:  "جمال محّمدى روح  ۲۹قوله االعلٰى  در علم حضرت محّمد صل اهلل عليه و سلّم.

الوجود له الفداء واقف اسرار ماکان و مايکون بفيض پروردگار بودند. ولى بظاهر بنص 



ال  «ميفرمودند و همچنين »  قليال و ما اوتيتم من العلم اال« قرآن در جواب معترضين
  جواب عنايت ميکردند".» أعلم الغيب و سأخبرکم غدا 

:   ۳۰قوله االحلٰى  ذکر بعضى از فتوحات اسالم.در غلبه و نصرت حضرت محّمد و 
"حضرت رسول روحى له الفدا وقتيکه در حرب خندق محصور احزاب بودند و بحفر 
خندق مشغول شدند سنگى گران پيدا شد و ياران نتوانستند از جاى بر اندازند حضرت 
 با عموم أصحاب حاضر شدند که آن سنگ را قلع و قمع فرمايند عصائى در دست

مبارك بود در چنين حالت بر آن سنگ زدند فرمودند ممالک أکاسره فتح شد دو باره 
زدند فرمودند أقاليم قياصره مسخر گشت جمعى از منافقين که در آنجا همراه حضرت 
حاضر بودند گفتند سبحان اهلل اين چه حرفيست ما محصور قبائل ضعيفه هستيم حتى 

کوب اين شخص فتوح ممالك أکاسره و قياصره آب و گياه از ما مقطوع و مخذول و من
وقتيکه همان مينمايد اين چه حکايت است و اين چه روايت. چندى نگذشت 

هذا ما وعدنا اهلل و رسوله و صدق «أشخاص عرب وارد ايوان کسرى شدند گفتند 
  »".المرسلون

جنگ خندق از معروفترين غزوات حضرت رسول  مأخذ بيان مبارك در تاريخ اسالم
رم است. نظرباينکه در نقل اين جنگ حکمتهاى الهى در بيان مبار ك کامالً مشهود اک

است و حکمت نقل اين قسمت از تاريخ اديان قّوۀ ساريۀ دافعۀ هر ظهور الهى را  
مفهوم ميگردد ، الزم است که استخراج از منابع موثقى نمود که موافق نقل بيان 

ياد آورى جنگ خندق است که عامل آن مبارك است. بنظر ميرسد که بيان ميارك 
يهودان مدينه و قريش بودند و  براى حضرت رسول ص اکرم جنبۀ دفاعى داشت. 

  گردد.قسمتهائى از تاريخ فوق باختصار  در اين قسمت درج مى
نظر باينکه قسمتى از اين تاريخ در کتاب حيوة القلوب تاليف  مأخذ در کتب شيعه

مه موثق در تاليفات شيعه درج گرديده و بفارسى نيز ترجعالمه مجلسى بر اساس منابع 
: "غزوۀ احزاب (خندق) در ماه رمضان سال پنجم هجرت بود و  ۳۱شده اينست 

سببش آن بود که چون حضرت رسول ص بنو نضير را از مدينه بيرون کرد و ايشان 



اين چون … تا ده هزار کس جمع شدند … گروهى بودند از يهود از فرزندان هارون 
خبر به حضرت رسول ص رسيد اصحاب خود را طلبيد و با ايشان مشورت کرد و ايشان 

 اهلل جماعت قليل در مطاوله و مبارزهسلمان عرض کرد يا رسول –هفتصد نفر بودند 
توانند ايستاد حضرت فرمود: پس چه کنيم ؟ سلمان عرض کرد در برابر جمع کثير نمى

د ميان تو و  ايشان که از هر جانب بر سر ما نياين خندقى ميکنيم بر خود حجابى باشد
شد چنين و جنگ از يکجانب باشد و ما در بالد عجم وقتى لشگر گرانى متوجه ما مى

ميکرديم که جنگ از موضع معينى واقع شود پس جبرئيل بر حضرت رسول ص نازل 
 نحضرت فرمود که زمي –شد و گفت رأى سلمان صواب است و بآن عمل بايد کرد 

را پيمودند از ناحيۀ احد تا رايح و هر بيست گام يا سى گام را بجماعتى از  مهاجران 
رد تا کخاك را نقل مى» ع«کند و حضرت اميرالمؤمنين و کلنگى برداشت و خود مى

م چون روز دو… آنکه  عرق کرد و مانده شد و فرمود: عيشى نيست مگر عيش آخرت 
  رت در مسجد فتح نشست و صحابه مشغول کندن شد بامداد آمدند بر سر خندق و حض

  ٢٦٢ص 
بن عبداهلل شدند ناگاه به سنگى رسيدند که کلنگ در آن کار نميکرد ، پس جابر 

انصارى را بخدمت حضرت فرستادند که حقيقت حال را عرض نمايد، جابر  گفت 
در لنگ اهلل سنگى در خندق پيدا شده که کگفتم يا رسول… چون بمسجد فتح رفتيم 

س پ… آن اثر نميکند پس برخاست و بسرعت روانه شد و چون بآن موضع رسيد 
کلنگ را گرفت و ضربتى زد بر آن سنگ که از آن برقى ساطع شد  و در اثر آن برق  
قصرهاى شام را ديديم پس بار ديگر کلنگ را زد و برقى المع شد که قصرهاى يمن 

ر آنها تابيد شما فتح خواهيد کرد! را ديديم پس فرمود : اين مواضع را که برق ب
مسلمانان از استماع اين بشارات شاد شده و خدا را که حمد کردند؛ منافقان گفتند: 
وعدۀ ملك کسرى و قيصر ميدهد و از ترس بر دور  خود خندق ميکند! پس حق تعالى 

ه ت کردابن بابويه رواي –را براى تکذيب ايشان فرستاد » قل اللهم مالك الملك«آيۀ 
ليدهاى ک» اهلل اکبر«است که چون کلنگ اول را زد ثلث سنگ را شکست و فرمود 



گر پس کلنگ دي  -بينم شام را خدا بمن داد و بخدا سوگند قصرهاى سرخ آن را مى
  خدا کليدهاى ملك فارس را بمن داد»  اهلل اکبر«زد و ثلث ديگر را شکست و فرمود 

 و چون کلنگ سوم را زد و  -بينم ن را مىو بخدا سوگند که الحال قصر سفيد مداي
ه کليدهاى يمن را بمن دادند و بخدا سوگند ک» اهلل اکبر«باقى سنگ جدا شد  گفت 

کلينى بسند معتبر روايت کرده است از امام جعفر … بينم  هاى صنعا را مىدروازه
ه ککه کلنگ را از دست امير المؤمنين يا سلمان گرفت و يك ضربت زد » ع«صادق 

سنگ پاره شد پس فرمود: فتح شد بر من در اين ضربت گنجهاى کسرى و قيصر ، 
پس ابوبکر و عمر با يکديگر گفتند نميتوانيم از ترس بقضاى حاجت برويم و او وعدۀ 

  دهد!".ملك پادشاه عجم و قيصر روم  بما مى
در بارۀ  ةدر  کتاب سيرة النّبوي  مأخذ در کتب تاريخ مورد قبول مذاهب سّنى و شيعه

وقايع جنگ خندق روايت مشابهى است که با اندك تغييرى در چگونگى حادثه در 
بنقل از سلمان فارسى درج شده است که » ۳۲ برقى که از سنگ جهيد«تحت عنوان 
  توانند به کتاب مذکور مراجعه فرمايند.طالبين مى

  
  
 

  مآخذ و منابع
 .۴۶ص  ۳م . ج   ۱
  .۳۷ص  ۳م . ج   ۲
 .۱۹۴ص  ۳م . ج   ۳
  .  ۵۷ص  ۲م . ج   ۴
 .۷ص  ۱م . ج   ۵
    . ۳۹۵ص  ۱م . ج   ۶
 .۱۹۱ص  ۲م . ج   ۷



          .۱۹۱ص  ۲م . ج    ۸
 .۱۹۴ص  ۳م . ج   ۹

    .۵۷ -۶۰صص  ۳م . ج   ۱۰
 .۲۸ – ۲۹صص  ۲م . ج   ۱۱
 .۵۹ص  ۲م . ج   ۱۲
 .۶۳ص  ۲م . ج    ۱۳
          .۱۳۳ص  ۲م . ج   ۱۴
 .۵۷ص  ۲م . ج    ۱۵
        .۴۰۶مجموعه الواح مصر ص   ۱۶
 .۱۱۸ص  ۲م . ج   ۱۷
          .۶۰ – ۶۱ص  ۲م . ج    ۱۸
 .۲۶۶ص  ۲م . ج   ۱۹
          .۲۲۱مجموعه الواح مصر ص   ۲۰
 .۱۸۸ص  ۳م . ج   ۲۱
          .۱۹۰ – ۱۹۱صص  ۲م . ج   ۲۲
  .۴۰ – ۴۲زندگانى محّمد تاليف دکتر حسين هيکل صص   ۲۳
 .۱۹۴ص  ۳م . ج   ۲۴
  .۱۰۹ص  ۱م . ج   ۲۵
 .۱۳۳ص  ۱م . ج   ۲۶
  .۳ص  ۲م . ج   ۲۷
 .۲۷۷مجموعه الواح مصر ص   ۲۸
  .۴۰۶مجموعه الواح مصر ص   ۲۹
 .۲۶۱ – ۲۶۲صص  ۲م . ج   ۳۰
  .۳۹۴  -۳۹۵صص  ۲حيوة القلوب. عّالمه مجلسى ج   ۳۱



        .۱۵۷ص  ۲سيرة النّبوية (ترجمه) ج   ۳۲

   



۲۶۳ص   

  بيست و سّوم نافه

  عدل . انصاف
  رحم . مرّوت

 مساوات . مواسات
مکافاتمجازات .   

   



  ٢٦٤ص 
  بيست و سّوم نافه

  عدل . انصاف . رحم . مرّوت
  مساوات . مواسات . مجازات . مکافات

حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در مکاتيب مبارکه به تفصيل و نيز باختصار تعداد  مقدمه
، مجازات و مکافات و حکمتهاى  بيشمارى از امهات تعاليم الهيه در عدل و انصاف

آنرا بيان فرموده و نيز تعاليم بهائى در مسائل اخالقى از قبيل  رحم و مروت ، مساوات 
  تبيين و تشريح فرموده اند. جوامع انسانى  و مواسات و فوائد آنرا در 

"اى احباى الهى اساس  : ۱قوله االحلٰى  .اساس دين عدل و انصاف به انسان است
ملکوت الهى بر عدل و انصاف و رحم و مروت و مهربانى بهر نفسى است. پس بجان 

ر من دون استثناء محبت و مهربانى نمائيد. مگ ىو دل بايد بکوشيد تا بعالم انسان
نفوسى که غرض و مرضى دارند . با شخص ظالم و يا خائن و يا سارق نميشود 

بانى سبب طغيان او مى گردد نه انتباه او . کاذب را آنچه مهربانى نمود. زيرا مهر
مالطفت نمائى بر دروغ مى افزايد گمان ميکند که نميدانى و حال آنکه ميدانى ولى 

  .رأفت کبرى مانع از اظهار است"
عدل الهى از براى مرتکب معاصى عذاب و عقاب است زيرا علت ارتکاب معصيت 

"مرتکب معاصى را مقتضاى عدل الهى عذاب  : ۲قوله االحلٰى  .اراده انسان است
براى  انسان است نه از هو عقاب است بهر صورتيکه باشد زيرا عقوبت مبنى بر اراد

  و نيز رجوع کنيد به نافه چهل و يکم در جبر و اختيار. .شير و اخالق موروثى"
 ۳فوله االحلٰى  .پاداش و ثواب . عقاب . جزا . مکافات در آخرت روحانى است

 ك" عذاب و عقاب و سرور و اندوه و حزن و طرب از احساسات روح است . کذل :
پاداش و ثواب و عقاب و جزا و مکافات که از نتائج اعمال حاصل راجع بروح است 

". براى تفصيل بيشتر مراجعه فرمائيد به خطابه مبارك ( "انسان بايد در عالم نه جسد



شته باشد ... ") در منزل مستر دريفوس. وجود اميد بمکافات و خوف از مجازات دا
  .۱۹۱۱مطابق نوامبر  ۱۳۲۹ذيقعده  ۲۶شب شنبه 

در لوحى در بيان معرفى تعاليم حضرت بهاءاهلل جّل جالله، در تعليم  .مواسات طوعى
از جمله حق و عدل است و مساوات  " : ۴مواسات از قلم مبارک صادر. قوله االحلٰى 

طوعا و بکمال رغبت بايد ديگرى را بر خود ترجيح  يعنى انسان و مواسات طوعى. 
 ".دهد . نه بجبر بلکه بمحبت الهى

  
  
  
  

  مأخذ و منابع
  .۲۱۱ص  ۳م . ج   ۱
  .۳۳۷ص  ۳م . ج   ۲
  .۷۱ص  ۲م . ج   ۳
  .۳۳۳ص  ۳م . ج   ۴
  

  ٢٦٥ ص
  

  چهارمنافه بيست و 
  
  

  اوامر و نواهى
   



   ٢٦٦ ص
  چهارمنافه بيست و 

  اوامر و نواهى
و  واهىنحضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در مکاتيب مبارکه به تفصيل و يا اشاره  مقدمه

صورت ه بکاوامرى صادر فرموده اند که از بر رسى و  مطالعه آنها اينطور بنظر ميرسد 
. ليم الهيهتعا تبيين اوامر و نواهى نازله از قلم اعلى است و نيز منضماتى است به آن

ه ب  که در مسائل اجتماعى ، تزکيه نفس و غيره ر و نواهىنمونه هائى از اين قبيل اوام
  .استذيل شرح 

به دو نمونه از بيانات مبارکه در تأکيد در  ه . نهى از مداخله در امور سياسيّ نواهى  
عدم مداخله اکتفا ميشود. و آنچه حائز اهميت است اينست که حکمتهاى آنرا نيز در 

واال در نهايت  ۀشاهزاد ۀ" اما قضي:  ۱قوله االحلٰى  ، نمونه اولالواح بيان فرموده اند.
مهربانى با او بحکمت معامله و رفتار نمائيد . زيرا قدرى مداخله در امور سياسيّه دارد 

: "ملوك عادل را مملوك  ۲قوله االحلٰى  نمونه دوم ،". و ما بکلي از اين امور در کنار
ومت نمايند و در امور سياسيه باشند و امير باذل را رعيت خوش سلوك اطاعت حک

  مداخله ننمايند".
از تسميه نام اطفال  بنام هاى بهاءاهلل . حضرت اعلى . باب .  . منع »جائز نه«

يعنى بهاءاهلل و باسم حضرت  ك"اما تسميه باسم مبار :  ۳قوله االحلٰى  .نقطه اولىٰ 
  ".اولى جائز نيست ۀاعلى يعنى  باب  يا نقط

  . واجبات . زنهار زنهار.. فرض. فرائض اوامر
ر آن و نظاي ››واجب›› . ‹‹فرض. ‹‹ »بايد«مانند اوامر و دستورات مبارکه با الفاظى 

  اکتفا ميشود. كبراى نمونه به چند بيان مبار .عز صدور يافته است 
ياران "«  :  ۴قوله االحلٰى  امر به خواندن تعاليم الهيه و اجراء آن »بايد«،  نمونه اول

دا قيام لعتبته الف ىبموجب وصايا و نصائح نور حقيقت جمال قدم روح بايد»   ىاله
 و مودوع أوراق و الواح نه اينکه مجرد بخوانندرا بموقع اجرا گذارند.  كي كکنند. و ي



لتربته الفداء در حيز شهود  ىأوامر روحانيه و جسمانيۀ اسم أعظم روح بايدگذارند. 
و  ىگردد. و اّال چه ثمر صورم  مجسم و  ىران الهجلوه نمايد و در أحوال و أطوار يا

  ."ىچه أثر
. و نجم ساطع از بهائى بايد شمع آفاق باشد" : ۵قوله االحلٰى  »بايد«نمونه دوم، 

أفق اشراق. اگر چنين است. نسبتش حقيقى است. و اّال نسبت مجازى است. و بي 
. و غراب است سياهست نامش الماس و بحقيقت زاغ ىپا. مانند شخص ىثمر و ب

مر چه ث ىلفظ بهائ چه فائده. و از ىولى اسمش بلبل خوش آواز. از انتساب اسم
در حد  تحصيل علوم و معارف بايد  »بايد« نمونه سوم ،". بود ىبحقيقت بايد بهائ

ياران الهي  بايد: "  ۶قوله االحلٰى   امکان نمود . بايد اقامه  دالئل و برهان نمود.
صغيرًا و کبيرًا رجاال و نساء بقدر امکان در تحصيل علوم و معارف و تزييد اطالع بر 

  نمايند". اقامۀ دالئل و براهين الهياسرار کتب مقدسه و ملکۀ در 
: " ترويج علم  ۷قوله االحلٰى    ويج علم و عرفان.تر »فرض . واجب«نمونه چهارم 

اگر معلّم نباشد اطفال کّل مانند "از ياران است". بر هر يك  فرض و واجبو عرفان 
حشرات گردند اين است که در کتاب الهى در اين دور بديع تعليم و تربيت امر 
اجباريست نه اختيارى يعنى بر پدر و مادر فرض عين است که دختر و پسر را بنهايت 

  و از پستان عرفان شير دهند".هّمت تعليم و تربيت نمايند 
  ابعو من مأخذ

  .۴۵۵ص  ۳م . ج    ۱
  .۲۳۷ص  ۳م . ج    ۲ 
  .۲۶۳ص ۳م . ج    ۳ 
 .۲۷۹ص  ۲م . ج   ۴ 
  .۲۸۰ص  ۲م . ج   ۵
  .۲۳۰ص  ۱م . ج   ۶
  .۳۳۷و  ۳۳۶ص  ۱م . ج   ۷



۲۶۷ص   

 نافه بيست و پنجم
 

 در ذکر و محامد ائّمه اطهار
   



۲۶۸ ص  

  نافه بيست و پنجم
  محامد ائمه اطهار کردر ذ

حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در مکاتيب مبارکه به تفصيل در مناقب و فضيلت  مقدمه
امامان هدى و نيز  در اقامۀ برهان و  حّجت در موازين مختلفه و در مسائل اصول 
اعتقادات در الهيّات و فلسفه ، نقل رواياتشان را فرموده و  از آنها به نيکى و  احترامى 

عديده اى قبل از نقل و استناد به روايات و احاديث  خاص ياد فرموده اند . در موارد
ائّمۀ اطهار در موضوعات بيانات کالمى مبارکه ، از علم و  دانش ، عصمت امامان 
ع و شخصيت روحانيشان بياناتى جامع از قلم مبارك صادر گرديده است. نمونه هائى 

  از اين مناقب و احترامات به آنان بشرح ذيل است.
: "سبحان اهلل عارفان  ۱قوله االحلٰى  ليهم السالم مظاهر علم الهى اند.ائّمة اطهار ع

 ومراقول أئمۀ معصزمان چنان کشف غطا نموده اند. و چشم بصيرت باز کرده اند که 
از خود أئمه که مظاهر علم الهى هستند بهتر ميفهمند. اى کاش مطلع حکمت الهى 

حديث خود را از اين عارف کامل  حضرت امام در اين نشئه باقى بودند . و معانى
  ."استفسار ميفرمودند و ميفهميدند
پادشاه عرصۀ واليت. بدر منير افالك علم و معرفت.  حضرت على بن ابى طالب

پادشاه عرصۀ واليت و " : ۲قوله االحلٰى  اسداهلل الغالب. عندليب گلستان تجريد.
د  وجهه ميفرمايکرم اهلل »على بن أبي طالب«عنقاء مشرق علم و حکمت حضرت 

بدر منير أفالك علم و معرفت " : ۳قوله االحلٰى » ". کمال التوحيد نفى الصفات عنه«
ة و الثناء". عليه تحي »على بن أبي طالب«و نقطه و مرکز دائرۀ واليت أسداهلل الغالب 

الغالب علي  اسد اهلل«"بلبل بستان تمجيد و عندليب گلستان تجريد  : ۴قوله االحلٰى 
  کرم اهلل وجهه".» أبي طالببن 

آفتاب حقيقت " و گهى چون  : ۵عليه السالم.  قوله االحلٰى حضرت امام حسين  
  روح الوجود له الفدا سينه را هدف سهام و سنان سازد" فلك شهادت حسين مظلوم



سلطان سرير عزّت و مليك "  : ۶عليه السالم.  قوله االحلٰى حضرت امام حسن  
  عليه التحيّة و الثناء". امام حسنعرصه واليت حضرت 

جعفربن محمد الصادق عليه  امام الهدى" : ۷قوله االحلٰى  امام جعفر صادق
  السالم".

  
  

  مآخذ و منابع 
  .١٢٠ص  ٢م . ج   ١
  
  .٢٨ص  ٢م . ج   ٢
  
  .٨ – ٩ص   ٢م . ج   ٣
  
  .٣٠ص  ٢م . ج   ۴
  
  . ٢٢٦ص  ٢م . ج   ۵
  
  .١٧ص  ٢م . ج   ۶
  
  .٣٩ص  ١م . ج   ٧
  

  
   



 ٢٦٩ ص

  
  بيست و ششم نافه

  
  

  در ذکر علماى اديان قبل
  در 

  عصر رسولى
   



  ٢٧٠ ص

  بيست و ششم نافه
  در  عصر رسولى در ذکر علماى اديان قبل

بعضى  نام اشارهبو يا  بتصريححضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در مکاتيب مبارکه به  مقدمه
از علماى دورۀ حيات جمال قدم جّل جالله و علماى در دورۀ حيات مبارك حضرت 

ظه در متون مکاتيب مالح −عبدالبهاء جّل ثنائه را در الواح مبارکه ذکر فرموده اند  
شود که در  الواح مبارکه ، نهايت احترام را با الفاظى بديع و عنايت آميز در شروع مى

ه هر يك از علماى اديان که بافتخار دريافت لوحى فائز و متن لوحى که خطاب  ب
گردد. در اين قسمت از بيانات مبارکه ذکر علماى اديان قبل در اند مالحظه مىشده

دورۀ هر ظهورى را عموًا و در عصر رسولى خصوصًا با القابى چند ذکر گرديده است. 
نکه لهى نرسيد و يا ايعلمائى که سبب هدايت ناس و ضّرشان بامر مبارک و احبّاى ا

مصدر خدماتى عظيمه شدند با القابى ذکر شده است: در کتاب مستطاب ايقان 
و در الوح مندرجه در مکاتيب که ذيًال درج گرديده ، و در معارف » علماى راشدين«

ه نظر باينکه منشأ اکثر ضّر و جفائى که ي —ناميده شده اند » علماى اخيار«اسالمى 
دماتى که به اين طريق به هيکل اکراهلل وارد گرديد علماى عصر احبّاى الهى و  ص

رسولى اند تحقيقى باختصار در  متون مکاتيب در خصوص علماى بد که در الواح 
و » مغلوب فاجر«، » شخص عاجز«، » علماء سوء«الهى با اين نامها مذکورند: 

ال و الفاظ با ذکر اعمنظائر آن بعمل خواهد آمد که در هر مناسبتى با اين قبيل از  
  رفتارشان نسبت به شارع مقّدس امراهلل  و نيز بامر مبارك در الواح مبارکه ياد شده است.

اياميکه  در: « ۱قوله االحلٰى  در بغداد  كحيات جمال مبار ۀذکر علماى وقت در دور
 اشراق افق عراق را منور فرمودند جميع رؤساى امم از جمال قدم و اسم اعظم بانوار

له کو شفاهًا سؤاالت مش .علما و فضال و امرا و کبرا در ساحت اقدس حاضر ميشدند
شنيدند... بيان جواب ميتاز مسائل معضله مينمودند. فورًا از فم مطهر بابدع بيان و اتم 

و  . لى از توراة سؤال مينمود فورًا جواب مى شنيدکمثال عالم توراتى مسئله بسيار مش



و  . مسائل معضله انجيل سؤال ميکرد بمجرد بيان اقناع ميشد از ۀعالم انجيلى مسئل
تماس داشت حلّش را ال نظر لترين مسائل درکنحريرى فرقانى حاضر ميشد آنچه مش

و همچنين عارف  . مينمود و چون زمين تشنه از نزول ماء زالل قناعت حاصل ميکرد
 و اين. رافياو حکمى و رياضى و حکيم و مهندس و اديب و شاعر حتى علماى جغ

ترفند عو الى االٓن جميع طوائف آن ارض مقر و م . قضيه مسلم در نزد عموم طوائف بود
احاطه حق را در  و قدرتو جميع بکماالت بى نهايت جمال قدم مقر و مذعن .  .

  ». اين ظهور اعظم مالحظه نما
تند رعبا بنمونه هائى از القاب به علماى اديان قبل در مکاتي علما و فضالبه  القاب

ل که به آن در قب عارف  .م يحک  .نحرير فرقانى  .عالم انجيلى  .از: عالم توراتى 
  اشاره گرديد.
ذکر علماء سوء در معارف امر در آثار حضرت اعلٰى و جمال اقدس ابهٰى  علماء سوء

و نيز الواح حضرت عبدالبهاء و حضرت شوقى افندى ربانى ولى عزيز امراهلل  در ارتباط 
با اقدامات و اعمال سيئۀ آنان با ذکر شواهدى عّز  نزول و صدور يافته است و احباى 

رك آشنائى کامل دارند. سوابق اعمال سيئۀ علماى الهى با اين گروه از معرضين امر مبا
سوء (َبد) در تاريخ اديان نيز مسطور و مذکور است و شواهد آن در دورۀ صدر مسيحيّت 
و اسالم بتفصيل در تاريخ و قرآن و  انجيل نيز مذکور است و  بحث در آن خارج از  

اهر زمان ظهور مظموضوع و مقصود اين رساله است، نظر باينکه ذکر علماى عصر در 
مقّدسۀ الهيّه در ايقان شريف  و اعمال سوء شان در  ايجاد موانع و مشکالت براى 
جلوگيرى از سريان و جريان امر  بعينه در دورۀ ظهور امر بديع نيز  يکى از علل اساسى 

  هاى باطل سوق داده و  بزعم افکار در  حرکت اوليّۀ امر بوده است و ناس را براه
  ٢٧١ص 

اند محل و موقعيتى خاص در اين ظهور اعظم شان مانع از  انتشار امراهلل گرديدهسقيمه
دارد، و دليلش نيز با قلم ملهم حضرت ولى عزيز امراهلل که  بکثرت در توقيعات مبارکه 

» يل اهللايها المضطهدون فى سب« و » فئۀ قليله«و » مستضعفين عباد«احبّاى الهى را 



ت اند نشان دهندۀ آنسياد و  يا خطاب فرموده»  فئه مظلومه«و  » هفئه مقهوره قليل«و 
که در  مقايسه و تحليل تطبيقى تاريخى حوادث صدر امراهلل با تاريخ و  وقوعات در 
دوره اوليۀ اديان قبل بکلّى متفاوت  و حوادثش بنا به مضمون ديگرى از بيانات موالى 

علماء «نه هائى از بيانات مبارکه و مآخذ توانا بس جسيم و خطير است. در ذيل به نمو
  اکتفا ميگردد.» سوء

ر و قرون علماء سوء موجود و منشأ فساد ادر جميع اعص: " ۲قوله االحلٰى  نمونه اول ،
  ".و طغيان أهل عناد بودند

  :  " علماء سوء ايران را ويران نمودند".  ۳قوله االحلٰى  نمونه دوم ،
ر علماى عصر در ايّام ظهور بعد را که سبب اعراض حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه ذک

ناس ميگردند با عبارات فوق بيان فرموده و تاريخ جاودانى نبيل و  حوادث ايّام ظهور 
جمال اقدس ابهى که تحريکات خصمانه و فتواهاى ظالمانه علماى رسوم در مهد 

شت يکتا آغشته گ امراهلل،  اراضى و مدائن ايران از سفك دماء ياران و  محبّان دوست
و  هر قطره اى از خون مطّهر آن شهداى امر نشانۀ بارزى از مقاصد پليد علماى رسوم 
است که در تيه جهل مدفون و  از صدورشان نار ضغينه و بغضاء شعله ور است. براى 

  .۳۱و  ۳۰مزيد اطالع رجوع کنيد به نافه 
  مأخذ علماء سوء در معارف مذهب شيعه

ر د» علماء َبد«و بمعنى ديگر » علماء سوء«مأثوره در بارۀ بحث و نقل احاديث 
  معارف کتب شيعه بتفصيل درج گرديده است. 

) بحار االنوار .کتاب النّبوة، باب مواعظ عيسى و حکمه و ما اُوحى ٕاليه : حديث ۱(
ويلکم يا علماء السوء ال تحّدثوا أنفسکم أّن آجالکم تستأخر من أجل : « ۴ ۱۷شماره 
وت لم ينزل بکم، فکأنّه قد حّل بکم فأظعنکم، فمن االٓن فاجعلوا الدعوة في أّن الم

آذانکم ، و من االٓن فنوحوا على أنفسکم ، و من االٓن فابکوا على خطاياکم ، و من 
 ۲۵) حديث شماره ۲؛ (» االٓن فتجهّزوا و خذوا اهبتکم ، و بادروا التوبة ٕالى ربّکم.

قال: سمعت أبا عبداهلل عليه السالم يقول:  قال عيسى … عن أحمد بن الوليد : « ۵



بن مريم عليه الّسالم الٔصحابه: تعلمون للدنيا و أنتم ترزقون فيها بغير عمل ، و ال 
  علماى بد .) ۳؛ ( ويلکم علماء سوِء!تعلمون لالٓخرة  و ال ترزقون فيها ٕاّال بالعمل ، 

ِشراُر النّاِس ِشراُر اْلُعَلماِء. (بد ترين :« ۶ر بارۀ علماى بد حديث حضرت رسول اکرم د
: "أن اهللَ َتعالٰى ُيعا ِفي  ۷) حديث حضرت رسول اکرم ص ۴مردم علماى بدند) ؛ (

ۭييَن َيْوَم ْالِقياَمِة ما ٰال ُيعا ِفي ْالُعَلماَء" (ترجمه: خداوند روز رستاخيز بر بيسوادان  اْالُمِّ
  بخشد که بر دانشمندان نميبخشد). چيزهائى را مى

شيخ عبداهلل البحرانى   »َعواِلم«در کتاب معروف » علماء االخيار» . «علماء سوء«
ابواب اصناف العلماء «، در بخش دهم در   االصفهانى از علماى معتبر مذهب شيعه

در سه باب به شرح علماى اسالم پرداخته و احاديث مأثوره از حضرت » و صفاتهم
اکرم و  أئّمۀ هدٰى را در وصفشان نقل فرموده است. نظر باينکه علماى اسالم  رسول

در بدو ظهور امر بديع به دو گروه تقسيم شدند که شرح احوالشان از نقطه نظر حوادث 
تاريخى در امر مبارك تأثيرات عميقى در  توسعه و يا بطيع نمودن حرکت امراهلل داشته 

و  حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه و نيز حضرت ولى  است . حضرت بهاءاهلل جّل ذکره
عزيز امراهلل جّل سلطانه ذکر آنان را در الواح الهى فرموده اند . مرورى به احاديث 
مربوطه در ارتباط با علماى اسالم عموما و علماء سوء خصوصًا بنظر ضرورى ميرسد. 

  لهيّه در خصوص خالصه و نمونه هائى از احاديث مأثوره نشان ميدهد که بيانات ا
  ٢٧٢ص 

علماى اديان قرابت کامل دارد با متون احاديث.  در عوالم تقسيم بندى علماء 
  (اخيار) و علماء (سوء) با نقل احاديث درج شده است. 

در اين باب  باب جوامع االحوال مطلق أصناف العلماء ممدوحهم و مذمومهم − ۱
 علماء خوب و بد شده است . حديث  بنقل از احاديث نبوى و أئّمه عليهماالسالم ذکر

: قال رسول اهلل صلّى اهلل عليه و آله: علماء هذه االمة  ۸روضة الواعظين - ۱شماره 
رجالن: رجل آتاه اهلل علمًا فطلب به وجه اهلل  و الدار االٓخرة (فى االصل في الدار 

يستغفر له  ليًا ، فذلكاالٓخرة) و بذله للنّاس و لم يأخذ عليه طمعًا ، و لم يشتر به ثمنًا ق



من في البحور ، و  دواّب البحر و البّر ، و الطير في جّو السماء ، و يقدم على اهلل سيّدًا 
شريفًا ، و رجل آتاه اهلل علمًا فبخل به على عباداهلل ، و أخذ عليه طمعًا ، و اشترى به 

ة على من المالئک ثمنًا قليًال ، فذلك يلجم يوم القيامة بلجام من نار ، و ينادي ملك
رؤوس االٔشهاد : هذا فالن [بن فالن] آتاه اهلل علمًا في الدار الدنيا فبخل به علٰى 
عباده ، حتّى يفرق من الحساب". نگارنده ميگويد براى اثبات اين حقيقت رجوع 
کنيد به علّت شهادت سلطان الشهداء و مخبوب الشهداء و  علّت تاراج و تاالن اموال 

  ومان از صدر امراهلل تا زمان حاضر.مؤمنين و مظل
در اين باب از فقهاء خوب تعريف  و  باب علماء االخيار و لزوم مجالستهم − ۲

تمجيد و در لزوم مجالست با آنان احاديث بسيارى از قول حضرت رسول اکرم نقل 
قال رسول اهلل صلّى : «   ۹إالختصاص  – ۶شده است. بعنوان نمونه ، حديث شماره 

عليه و آله : ال تجلسوا عند کّل عالم [يدعوکم] اّال عالم يدعوکم من الخمس ٕالى اهلل 
الخمس : من الشّك ٕالى اليقين ، و من الکبر ٕالى التواضع ، و من الرياء ٕالى 

رجوع کنيد به ». إالخالص ، و من العداوة ٕالى النصيحة ، و من الرغبة ٕالى الزهد
مثال در  کتاب يکى از : « ۱۰اند ذکر فرمودهايقان شريف که آنها را علماى راشدين 

اى علمعباد که مشهور بعلم و فضل است و خود را از صناديد قوم شمرده و  جميع 
، (يکى از عباد ، اشاره به حاجى محمد کريم خان » را رد و سب نموده  راشدين

فرة ا حيا أيها المعروف بالعلم و القائم على شف«کرمانى است (در لوح قناع او را 
؛ و ساير الواح قلم اعلى  ۱۱اند). رجوع کنيد به قاموس ايقان خطاب فرموده» الجهل

  که از علماى خوب تعريف شده است.
در اين باب بعد از نقل چهار آيه  باب علماء سوء ، ذّمهم ، و لزوم التحرز عنهم − ۳

از سوره هاى اعراف و مؤمن و حمعسق و جمعه  در قرآن  در ذّم علماء سوء ، نقل 
بيست و شش حديث در احوال و ذْم علماى َبد ، از قول حضرت رسول اکرم و حضرت 
على عليه السالم نقل شده است . تدبّر  و تحقيق در معارف امر و  تاريخ عصر رسولى 

هائى که از جانب آن گروه  از علماى اسالم به امر امر بهائى و اعمال سوء و فتنهدر 



مبارك و احبّاى الهى رسيده و هم اکنون در عصر تکوين نيز  کما فى الّسابق در جريان 
اند.  »علماء سوء«است و  سندى است که عينًا مطابقت دارد با مضارى که علّت آن 

حديث شماره  نمونه اول ،:  ۱۲يل احاديث نقل ميگردد براى نمونه شواهدى از اين قب
قال رسول اهلل صلّى اهلل عليه و آله: و ٕاّن أخوف ما أخاف عليکم بعدي کّل منافق : « ۴

، و  شرّ الشرّ شرار العلماءأال ٕاّن : «  ۵حديث شماره  نمونه دوم ،؛ »  عليم اللسان.
المکارم و مجموعة : « ۹ديث شماره ح  نمونه سوم ،؛ » ٕاّن حير الخير خيار العلماء.

الوّررام: في وصية ْالنبّي صلى اهلل عليه و آله الٔبي ذّر  رضي اهلل عنه : أّن شّر النّاس 
عالم ال ينتفع بعلمه ، و من طلب علمًا ليصرف به وجوه منزلة عنداهلل يوم القيامة 

الخصال : «  ۱۰حديث شماره  نمونه چهارم ،؛ » … الناس إليه لم يجد ريح الجنة
عن أمير المؤمنين عليه السالم ، عن النّبي صلّى اهلل … : أبي ، عن محّمد العّطار ، 

  عليه و آله . أنّه قال في کالم له : العلماء رجالن : رجل عالم آخذ بعلمه 
  ٢٧٣ص 

فهذا ناِج و [ رجل ] عالم تارك لعلمه فهذا هالك ، و أّن أهل النّار ليتأّذون بريح العالم 
تارك لعلمه ، و ٕاّن أشّد أهل النار  ندامًة و حسرة رجل دعا عبدًا الى اهلل عّز و جّل ال

فاستجاب له و قيل منه و أطاع اهلل عّز و جّل فأدخله اهلل الجنّة ، و أدخل الداعي النار 
بتر که علمه و اتّباعه الهوى . ثّم قال أميرالمؤمنين عليه السالم : أال ٕان أخوف ما 

خصلتان : اتّباع الهوى و طول االٔمل ، أّما اتّباع الهوى فيصّد عن الحّق  أخاف عليکم
و منه : الفامّي : «  ۱۱حديث شماره   نمونه پنجم ،؛ » ، و طول االٓمل ينسي االٓخرة 

، عن ابن بّطة ، عن البرقي ، عن أبيه باسناده يرفعه ألى أمير المؤمنين عليه السالم أنّه 
الدنيا : رجل عليم اللسان فاسق ، و رجل جاهل القلب  قال : قطع ظهري رجالن من

ناسك ، هذا يصّد بلسانه عن فسقه ، و هذا بنسکه عن جهله ، فاتّقوا الفاسق من 
العلماء ، و الجاهل من المتعبّدين ، ُاولئك فتنة کّل مفتون ، فإنّي سمعت رسول اهلل 

  ».ندي کّل منافق عليم اللسايا علي هالك اُّمتي على يصلى اهلل عليه و آله يقول : 



در بر رسى احاديث فوق ، بوضوح مالحظه ميشود که در زمان حضرت رسول که وجود 
عنصرى حضرت در قيد حيات بودند، عالوه بر وجود علماء اهل کتاب در صدر اسالم 
، پيش بينى وجود علماء خوب (علماء أالخيار) و علماء َبد (علماء سوء) در آينده نيز 

است. رؤس صفات و  مضارى که باعث و سبب آنها علماء سوء اند باين گرديده 
شرح است : در نمونه اول ، مضمون حديث اينست که : من از  علمائى خوف دارم 
که بعد از  من منافق اند و آنها را (عليم اللسان) لقب داده اند. دّوم ، در نمونه دّوم 

ناميده اند. در » شرار العلماء«آنها را  ،  شّرى که از علماى شرور به مردم ميرسد ، و
لب عالم ال ينتفع بعلمه ، و من طأّن شّر النّاس منزلة عنداهلل يوم القيامة «نمونه سّوم ، 

در  بر رسى اين حديث » … علمًا ليصرف به وجوه الناس إليه لم يجد ريح الجنة
شت که از  بوضوح مالحظه ميشود که در قيامت عالمى (علمائى) وجود خواهند دا

] نفعى به کسى نميرسد. در نمونه چهارم ، حضرت على عليه ال ينفع بعلمهعلم آنها (
السالم بنقل از  حضرت رسول اکرم ص ، علماء را به دو  صفت ناميده و وصف 
فرموده است ، رجل عالمى که علم را از او اخذ کن (رجل عالم آخذ بعلمه فهذا ناج) 

يگردد و  از او  ترك علم نما (عالم تارك لعلمه فهذا و عالمى که علمش سبب هالك م
هالك ، و أّن أهل النار) . در قسمتى از سخنان حضرت على ع اظهار خوف فرموده 
است از دو خصلت علماء (أال ٕاّن أخوف ما أخاف عليکم خصلتان) :  (اتّباع الهوى 

دراز دارند. اتّباع و طول االٔمل) آنها که تبعيّت از  هوى ميکنند و  آرزوهاى دور و 
هوى مانع از رسيدن به حّق است (أّما اتّباع الهوى فيصّد عن الحق) ، و طول امل 
علت فراموشى آخرت ميشود (و طول االٔمل ينسي االٓخرة). نمونه پنجم ، حضرت 
على عليه السالم فرمود که منقطع باش از دو  مرد (قطع ظهري رجالن من الدنيا ) : 

صحبت عالم است ولى فاسق است ( رجل عليم اللسان فاسق ) مردى که به لسان و 
، و (و رجل جاهل القلب ناسك)  ، پرهيز و دورى کنيد از عالم فاسق و عالم جاهل 
، و آنها ( ُاولئك فتنة کّل مفتون ) ،و بعد فرمود که از حضرت رسول اکرم ص شنيدم 



يقول) هالك امت من در که فرمود ( فإنّي سمعت رسول اهلل ذصلى اهلل عليه و آله 
  دست مرد عليم اللسان است ( يا علي هالك ُاّمتي على يدي کّل منافق عليم اللسان).

نظر باينکه علماى دين در ابتداى هر ظهورى از عوامل علماى َبد. در  شرح علماى َبد 
اى سدر  ايجاد فساد و  جلوگيرى از اتّساع دين جديد از سنّتهاى اين گروه از  رؤ اصليّه

ن در اند و شواهد تاريخى آدين بوده است و  لطماتى شديد به پيکر امراهلل وارد کرده
دورۀ ظهور حضرت عيسٰى عليه الّسالم و زمان ظهور  حضرت رسول اکرم که آن دو 
وجود مقدس متحْمل مصائب شديدى از جانب علماى يهود شدند و تشابه هاى در 

مال علّى اعلٰى از احصاء خارج است. ظهورين اعظمين جمال اقدس ابهٰى و  ج
  عرفاى کاملين و  علماى راشدين در اسالم نيز  به ايجاد فساد علماى سوء قلم 

  ٢٧٤ص 
فرسائيهائى بسيار نموده اند و شکوه ها و شروحشان در کتب کالمى مستند به احاديث 

ارد د نبوى است ، به يك اثر معروف که اعتبارى خاص در ميان علما و عرفاى اسالم
، گفته هايش در خصوص علماى َبد درج ميگردد تا علماى معرضين امر ابدع ابهٰى 
که در حال حاضر بهمان شّدت و حّدت صدر امراهلل با فتاوى بى اساس در ممالك 
اسالمى به جّد و جهد حقانيّت امر مقدس بهائى را انکار ميکنند و اذهان عاّمه را 

ار شوند و امراهلل را بشناسند و ناس را اغفال مخدوش مينمايند از خواب غفلت بيد
نکنند. نظرى اجمالى در نظرات امام محّمد غزالى و  تطبيق آن مطالب با علماى 
ظهور  و حکومتيان در  دورۀ ظهور حضرت رّب اعلٰى جّل اسمه االعلٰى و جمال اقدس 

  د.ابهٰى جّل کبريائه و  علماى َبد در  آن زمان حقيقت امر را نشان ميده
امام محّمد غّزالى در باب ششم در آفات علم و  در کتاب معروف احياء علوم دين .

: «  ۱۳بيان علماى آخرت و علماى بد ميگويد (ترجمه. مؤيد الدين محمد خوارزمى) 
] آنچه . در فضائل علم و علما وارد شده است ياد کرديم . و در عالمات علماى َبد[

 کند که سخت عذابترين خلْق است که دليل مىعلماى َبد، تشديدات عظيم آمده 
روزقيامْت عالمى باشد که از علْم وى را سودى نبَود. و يکى از مهمات بزرِگ معرفْت 



عالمتى است که فارق باشد ميان علماى دنيا و علماى آخرت. و به علماى دنيا ، 
به جاه  يدنعلماى بد را مى خواهيم که مقصود ايشان از علْم تنعم است به دنيا و رس

عليه السالم : ٕان اَشد الناِس َعذابًا َيوَم القيامِة  –و منزلت نزديك اهل آن. قال  النبى 
عليه السالم: َيکوُن فى آِخر الّزماِن ُعَباٌد ُجّهاٌل  –قال  و … عالُم َلْم َينَْفْعُه اهللُ ِبِعلِْمه. 

جاِل َاْخَوُف عليکم ِمَن  –و قال … و علماُء ُفّساٌق  عليه السالم : َالٔنا ِمن َغيِر الد
ّجاِل. اى. من از غير دجال بر شما ترسانتر از آنم که از دجال. پرسيدند که آن  الد

ر و اين احاديث و اخبار ديگ… چيست؟ گفت: َأِّمُة ُمِضلّون. پيشروان گمراه کننده
لم ِاّما به هالکت ابد رسد، و ِاّما به و عا دليل است بر آنکه خطر علم بزرگ است.

 عالمات… [سعادت ابد و به خوِض علم از سالمت محروم ماند، اگر سعادت نيابد 
] و رستگاراِن مقرب علماى آخرت (اند) و ايشان را عالمات است: علماى آخرت

آنکه به علم دنيا نطلبند، چه کمتر درجات عالم آن است که حقارت و خست  يکى
و ناپايدارى دنيا، و بزرگى و هميشگى و صفاى نعيم و جاللت ملك آخرت و تيرگى 

اند، و چون دو انباغ (هوو) اند که هر گاه يکى بشناسند؛ و بداند که اين هر دو ضّدان
ود اند که چون يکى گران شرا خشنود کنى ديگرى را آزرده باشى؛ و چون دو پلۀ ترازو

ند که اگر به يکى نزديك شوى از ديگرى اديگرى سبك گردد؛ و چون مشرق و مغرب
اند که يکى پر باشد و ديگرى تهى، و به اندازۀ آنچه از پر دور باشى؛ و چون دو قدح

در تهى ريزى از پر کم شود. چه هر که حقارت و تيرگى دنيا، و آميختگى لذت آن به 
ده چه مشاهدرد ، و نا پايدارى آنچه از او صافى باشد نداند ، او فاسد العقل است، 

ق و ح… و تجربه بدان راه مى نمايد. و کسى که عقل ندارد چگونه از علما باشد؟
علماى بد را صفت کرده است بدانچه دنيا به واسطۀ علم خورند ، و علماى  تعالىٰ 

َواَذ اَخَذ اهللُ ِميَثاَق الِذيَن آخرت را به خشوع و زهد. چنانکه در علماى دنيا گفت: 
نًا َقِليالً َفِبَس ُظُهوِرِهْم َواْشَتَرْواْ ِبِه َثمَ  ِكَتاَب َلُتَبيُِّننُه ِللناِس َوالَ َتْكُتُموَنُه َفَنَبُذوُه َوَراَءاوُتواْ الْ 

َوان ِمْن اْهِل الِْكَتاِب َلَمن ) و در علماى آخرت فرمود: ۳/ ۱۸۷(آل عمران َما َيْشَتُروَن"
اَلْيُكْم َوَما انِزَل اَليِْهْم َخاِشِعيَن ِللِّه َال َيْشَتُروَن ِبآَياِت اهللِ َثَمًنا َقِليًال  ُيْؤِمُن ِباهللِ َوَما انِزلَ 



و بو دردا  …) ۳/ ۱۹۹(آل عمران  اْوَلـَِٔك َلُهْم اْجُرُهْم ِعنَد َربِِّهْم ان اهللَ َسِريُع الِْحَساِب 
ذيَن وَحى اهللُ ِالٰى بعِض اَاللنبياِء : ُقل ِلل روايت کرده  که اَ  –عليه السالم –از پيغامبر 

هوَن ِلَغيِْر الّديِن َو َيَتَعلموَن ِلَغيِْر العمِل َو َيْطُلبوَن الّدنيا ِبععمِل االٓخرِة ، َيلَْبسوَن ِللنّاِس  َيَتَفق
ئاِب ، َالُْسَنُتُهم َاحلٰى ِمن العسِل و ق ] لُمسوَك الِکباش ، و قلوُبُهم کقلوِب الذِّ وُبُهم [َاَمر

ِبِر ، ِايّاَى َيخاِدعوَن و بى َيْسَتْهِزؤَن ، َالتيُحن َلُهم فتنًة َتَذُر الحکيَم َحيرانًا. اى ،  ِم الص
  وحى فرمود به يکى از انبيا که بگوى جماعتى را که تفُقه مى کنند نه براى  حق تعالىٰ 

  ٢٧٥ص 
دين ، و تعلم مى برزند نه براى عمل ، و دنيا مى جويند به کار آخرت ، خود را در 

به  ، دلهاشان چون دلهاى گرگان استلباس نرمى و انقياد به خلق مى نمايند ، و 
زبان شيرينتر از انگبين اند ، و به دل تلختر از صبر ، که مرا مى فريبند و بر من افسوس 

يشان فتنه اى مقدر کنم که عقال و حکما را حيران گرداند مى کنند ، هر آينه براى ا
 ٰهِذِه گفت: علماءُ  –عليه السالم  -و ضحاك از ابن عباس روايت کرد که پيغامبر …

اُالّمِة رُجالِن: رُجٌل ٱتاُه اهللُ [علمًا َفَبَذَلُه] ِللنّاِس و َلم َياُخْذ عليِه َطَمعًا و َلم َيْشَتِر بِه 
ماِء و حيتاُن الماِء و دواب اَالرِض و الِکراُم الکاِتبون،  َثَمنًا َفٰذِلَك  ُيَصلّى عليه َطيُر الس

ُيْقِدُم َعَلى اهللِ تعالى َيوَم القيامِة َسيّدًا شريفًا حتّى ُيراِفَق الُمرَسلين. و  رُجل ٱتاُه اهلُل 
ى َيوَم اْشَترٰى به ثمنًا َيأت علمًا فى الدنيا َفَضن به عن ِعباِداهللِ ، و َاَخَذ عليه َطَمعًا وَ 

القياَمِة ُملَْجمًا ِبِلجاٍم ِمن ناٍر ُينادى ُمناٍد َعلى ُرؤوس اَالشهاِد ٰهذا ُفالُن بُن ُفالٍن ٱتاُه 
ُب حتّى  به عن ِعباِداهللِ و َاَخَذ ِبه َطَمعًا َو اْشَتٰرٰى ِبه  [َثَمنًا قليًال] ُيَعذ اهللِ علمًا َفَضن

حساِب الَخلق. اى، علماى اين امت دو قسم اند : يکى آنکه حق تعالى َيْفَرَغ ِمن 
وى را علم داد ، و او بى طمعى و بهائى به مردمان رسانيد ، او آن است که مرغان 
هوا و ماهيان دريا و جنبندگان زمين و ِکرام کاتبين دعاى وى گويند و آمرزش وى 

تعالى رسد تا به حدى که رفيق خواهند ، و روز قيامت با مهترى و بزرگى به حق 
وى را علم بخشيد و او بر بندگان  –عز و جل   -مرَسالن بَود . و دوم آنکه خداى 

خداى َضنّت برزيد، و بر آن طمعى داشت و بهائى ستد ، در روز قيامت با لگام آتشين 



آيد ، و منادى آواز ميدهد بر سر حاضران که اين فالن بن فالن است ، حق تعالى وى 
را علم داد ، او بر بندگان خداى َضنّت نمود ، و در بند طمع و بها شد ، و تا به وقت 

آنکه فعل او مخالف قول او نباشد ، و دوم … فراغ از حساب خلق در عذاب بماند 
 بل هيچ چيزى نفرمايد که نه در کردن آن مبادرت نمايد . قال اهلل تعالى :  َتاُمُروَن ا

 پنجم …) ۴۴/۲ (بقره َتنَسْوَن انُفَسُكْم َوانُتْم َتتُْلوَن الِْكَتاَب اَفَال َتْعِقُلونَ الناَس ِباْلِبرِّ وَ 
از سالطين منقبض باشد ، و البته بِر ايشان نرود مادام که راه گريز يابد ، بل چنان  آنکه

بايد که اگر  ايشان بخدمت وى آيند از مخالطت ايشان احتراز کند. چه دنيا سبز و 
شيرين است و زمام آن بدست سالطين ، و مخالِط ايشان خالى نباشد  از آنچه تکلف 

دلهاى ايشان. و بر هر متدينى واجب است انکار  کند در طلب خشنودى و استمالت
   ».…کردن بر ايشان ، و دلهاشان تنگ گردانيدن به اظهار ظلم و و تقبيح فعل ايشان 

در لوحى علّت گمراهى و عدم اقبال مردم را علماى  درآثار قلم اعلىٰ ذکر علماء سوء 
خود   سائل و آمليم عباد از حق جّل جالله«  :  ۱۴ايران ذکر فرموده اند. قوله االعلٰى 

علّت منع عبادند از صراط  را از آنچه ذکر شد محروم ننمايد علماى ايران سبب  و
اقالمکم قد ارتفع صرير القلم االعلى بين االرض و  الهى قل يا معشر العلمآء ضعوا

اليقين  ر و اشرق نيّ  وضعوا ما الّفتموه بايادى الّظنون و االوهام قد ماج بحر العلم الّسمآء
   .»من افق ارادة اهلل رّب العالمين

در لوحى مقصود از علماى خوب و َبد     فرق ميان علماى خوب و بد در  زمان ظهور
مقصود از علما در اينمقامات نفوسى بوده  : « ۱۵را معرفى فرموده اند. قوله االعلٰى 

 ۀعادل  بمثاب ل و حکيماند  و اّال عالم عاماز شاطى بحر احديّه منع نموده  که ناس را
  ».تارکش بتاج عدل مزيّن روحند از براى جسد عالم طوبى از براى عالميکه

: " از قرار معلوم علماى رسوم را آتش حسد در دلها ۱۶قوله االحلٰى   علماى رسوم .
 …چنان شعله زده که زمام اختيار از دست رفته بى محابا آتش فتنه و فساد افروختند 

و دست بخون مظلومان و مقربان درگاه کبريا آلودند ... زيرا مالحظه نمودند که 
گشتند بلکه  نفحات قدس آفاق را معطر نموده ... بقوۀ برهان عاجز از مقاومت



بحّجت قاطعه و دليل واضح و برهان ساطع مغلوب و مهزوم و منکوب شدند ... لهذا 
  دست بسالح عاجز زدند و آغاز رزائل کردند و علم فساد افراختند و بعناد پرداختند 

  ٢٧٦ص 
  ...  اين سالح شخص عاجز است و صفت مغلوب شخص فاجر".

چند موجودند که  چنانچه حال عبادى « : ۱۷ قوله االعلىٰ  مأخذ در  آثار قلم اعلٰى .
و از سحاب فيض الهى  .علم جالسند و بر رفرف . اندحرفى از رسوم علم نديده
 .»حکمت و الله هاى معرفت تزيين يافته  رياض قلوبشان به گل هاى

علماى اسالم و نصارى که در الواح مبارکه با احترام و عنايات خاصه مخاطب لوح 
  اندقرار گرفته 

: " و أما حضرة الشيخ محّمد الخراشى هلل  ۱۸قوله االعلٰى  شيخ محّمد الخراشى .
الحمد لم يشتبه عليه االمر بسعاية نفوس نطقت بمفتريات ما أنزل اهلل بها من سلطان 
فليقل سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم کما جرى ذلك في سنن االولين. و قالوا 

اعر فليأتنا بآية کما ارسل االولون. و لم يزل کان أضغاث احالم أم به جنة بل هو ش
هذا سنة المرجفين و انى ادعو اهلل ان يکشف الغطاء و يؤيدهم ببصر حديد في کل أمر 
جديد و يوفق حضرة الشيخ على کشف الحقيقة الساطعة التى ليس فيها ريب الن 

  القوم فى خوضهم يلعبون".
بلغ اشواقى المتکاسرة الى غرة جبين  : " و ۱۹قوله االعلٰى  شيخ محّمد بخيت ،

) اسأل الشيخ محّمد بخيت حضرةالفضائل و سراج محفل االفاضل الشيخ المحترم (
اهلل أن يجعله آية الهدى بين الورى و يهدى به القوم الى المحجة السمحة البيضاء و 

  حقيقة الشريعة الغراء".
اهل عالم محتاج حيات … . قوله االحلٰى: "اى شخص محترم  ۲۰قسيس الفرد هيلز 

ابديه هستند. و حيات ابديه منوط بظهور ملکوت. و ظهور ملکوت مشروط بنفوذ کلمة 
نگارنده به دو مرجع براى شرح حال ايشان  مراجعه  –…" اهلل . و تأييد روح القدس 

نمود. در ابتدا از ساحت محفل مقّدس ملّى بهائيان امريکا  استفسار شد که جواب 



د که سوابقى در آرشيو  محفل ملّى در بارۀ ايشان موجود نيست، و  ثانيا آن  اين بو
اى به ساحت رفيع بيت العدل اعظم تقديم گرديد که جواب آن باين شرح عريضه

شرح احوال َقّسيس آلفرد هيلز به نظر اين دائره نرسيده اما آنچه معلوم است  « است : 
مخاطب الواح عديدۀ حضرت عبدالبهاء  آن که آن جناب به امر بهائى ايمان داشته و

  ».…قرار گرفته است 
خليل بك  المحرر النحرير الشهم الجليل سعادة: " ۲۱قوله االعلٰى  خليل بك ثابت ،

 ".الفاضل الجليل المحترمثابت المحترم ، هواهلل ايها 
  مآخذ و  منابع

  .۱۱۶ – ۱۱۷صص  ۲م . ج   ۱
  .۲۲۴ص  ۲م . ج   ۲
  .۴۳ص  ۴م . ج   ۳
  .۳۱۰ص  ۱۴بحار االنوار . کتاب النّبوة ج   ۴
  .۳۲۰ص  ۱۴بحار االنوار . کتاب النّبوة ج   ۵
  .۳۸۲ص  ۱۸۰۲نهج الفصاحة رديف  شماره   ۶
  .۱۵۴ص  ۷۶۲نهج الفصاحة رديف  شماره   ۷
أبواب أصناف العلماء و صفاتهم. باب جوامع االٔحوال مطلق  – ۱۰شماره   ۸

  .۳۴۸ص أصناف العلماء ممدوحهم و مذمومهم  
أبواب ٕاصناف العلماء و صفاتهم ، باب  − ۲،   ۱۰، شماره  ۲-۳عوالم ج   ۹

  .۳۵۵علماء االخيار و لزوم  مجالستهم  . ص 
  .۱۴۲ – ۱۴۳ايقان شريف صص   ۱۰
  .۶۶۵قاموس ايقان شريف ص   ۱۱
  باب – ۳أبواب ٕاصناف العلماء و صفاتهم ،   ۱۰، شماره ۲  - ۳عوالم ج     ۱۲

  .۳۶۱-۳۵۹صص و ذّمهم ، و لزوم التحرز عنهم.  علماء سوء ،
  . و نيز براى اصل تاليف۱۵۸الى  ۱۳۸احياء علوم دين . ربع عبادات صص   ۱۳



  رجوع کنيد به : الباب السادس في آفات العلم 
  .۵۹ – ۷۸و بيان علماء االٓخرة و العلماء السوء صص   

  .۲۲  - ۲۳مجموعه الواح اشراقات ص   ۱۴
  .۱۳۸ – ۱۳۹شراقات صص مجموعه الواح ا  ۱۵
  .۱۱۹ – ۱۲۰صص  ۴م . ج   ۱۶
  .۱۶۳ايقان شريف ص   ۱۷
  .۲۹۴ص  ۳م . ج   ۱۸
  .۳۲۵ص  ۳م . ج   ۱۹
  .۳۷۸ص  ۳م . ج   ۲۰
  .۴۳۲ص  ۳م . ج   ۲۱
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  بيست و هفتم نافه

  ذکر ادبا . شعرادر 
  نويسندگان و نقل اشعار

  
   



  ٢٧٨ص 
  بيست و هفتم نافه

  ذکر ادبا . شعرا . نويسندگان و نقل اشعار در
حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در مکاتيب مبارکه نقل بعضى از اشعار شعرا  را  مقدمه

بمناسبت کالم و اداء مقصودى، نقل، و نام برخى از آنان را نيز در مکاتيب ذکر 
عربى  سانفرموده اند. علّت نقل اشعار را بر رسى نموده و مضمون بعضى از اشعار بل

را باختصار  نوشته و مأخذ آن اشعار را به کتاب نفيس مأخذ اشعار در آثار  بهائى 
گردد. نمونه هائى از اين قبيل اشعار  تاليف دانشمند محترم وحيد رأفتى ارجاع مي

  باين شرح است:
 ِمَن النسيم اذا َو لََقْد َخلَْوُت َمَع الَحبيِب و بيَنَنا ِسر اَرق "نعم ما قال  «:  ۱ نقل اول

  »َسرى
 ۱الحلٰى اند. قوله ادر شرح روح الهوتى که آنرا کلمه تاّمه بيان فرموده علّت نقل بيت

 و سر الوجود وو أما الروح الالهوتية فهي جوهرة قدسية و کلمة تامة و آية کاملة : «
ظهور  وو هي القلم االعلى و النفس الرحمانية  الحقيقة المکنونة عن أعين کل موجود

والم هذه مختصة باالنبياء في عفالحق عن مشرق االبداع و شمسه في مطلع االختراع 
السائل الجليل لعمري لو استنشقت رائحة الوفاء الٔلقيت عليك کلمة  ايا أيه… االنشاء 

السن  و لکن حينئذ کلت .ه ال اله اال هو حتسمع من هزيز اريا لو تسمعها تطير في هواٍء
بل تسرى الحکم الربانية من القلوب الى الصدور  .بدائع النغمات بالبل الحق عن 

رق اَ  َو لََقْد َخلَْوُت َمَع الَحبيِب و بيَنَنا ِسر "نعم ما قال   . فى النفوس .  کسريان الروح
ر مأخذ اشعار د براى مزيد اطالع و مضمون آن رجوع کنيد به – »ِمَن النسيم اذا َسرى

  .۲ آثار بهائى بهائى
  " اگر رسد خس بقعر دريا   بکنه ذاتش خرد برد پى  "  :  ۳ نقل دوم



بيت فوق در  بيان عدم قابليّت انسان به ادراك ذات بارى در تفسير  علّت نقل بيت
کنت کنز در مرتبه و مقام کنز مخفى نقل شده است که در آن با مثالى محسوس که 

  به عمق دريا را ندارد.توانائى رسيدن » خس«شده است که » خس«آن تشبيه به 
خود مى خود ساغر و خود    روح دل کو مست جام قدسى است":  ۴ نقل سوم

  "ساقى است
در مراتب رسيدن به کمال نفس انسانى در  رتبه پنجم از مراتب  علّت نقل بيت

نجم از  محبّت اما رتبه پ«پنجگانه محبت در تفسير حديث کنت کنز نقل شده است  : 
آن ميل روحانى و محبت وجدانى عاشقان جمال احديت است بجمال خود در نفس 

زيرا اين مقام از د خود  و اين مقام و  مرتبه از محبت از  جمع بجمع حکايت نماي
ز و سالك در  اين مقام ا…  عنصر الهوتى خلق شده و از لطيفۀ ربانى موجود گشته

کم أفال و في أنفس«باديه محو و سرگردانى بر شاطى بحر بى کران قلزم بى پايان  
ت داخل شود و لمعات تجليا… و در گلستان حقيقت و بوستان هدايت  »تبصرون

ال خود طالع بيند  و روائح رضوان حقيقت را از رياض جمال احديت را از فجر جم
توحيد و گلشن تجريد که در قلب مبروکش سر سبز و خّرم گشته ساطع يابد از فقدان 
صرف بر دولت بى زوال پى برد و از فقر کلى و مسکنت واقعى بر غناى حقيقى و 

حق را جمال خود را در جمال حق فانى نگرد  و جمال … ثروت دائمى ابدى رسد 
و در اين مقام ستارۀ هستى و وجود مقيد در مغرب نيستى … در جمال خود باقى يابد 

و فنا متوارى گردد و آفتاب هستى مطلق از فجر احديت بى نقاب سر بر آرد و طلوع 
  نعم ما قال .ففرمايد و  اتحاد ساقى و شراب و شارب آشکار گردد  

  . »اغر و خود ساقى استخود مى خود س روح دل کو مست جام قدسى است 
  "تشکل کرده صورت را گرفتار   هيوال در بقا محتاج صورت" :۵نقل چهارم

  ٢٧٩ص 
تفسير حديث  ۳۶الى  ۲۶حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در صفحات   علّت نقل بيت

کنت کنز ، نقل عقايد متصوفه را  در مسائل خلقت و  ماّده و صورت و  نيز صفات و 



و  بيت فوق نيز  در  ارتباط لزوم ماّده و صورت بيکديگر  نقل  اسماء خدا را فرموده
و لکن بعضى از واقفين اشارات خفيه  و متعارجين «قوله االحلٰى  :  .  گرديده است

 مخلوق و مجعولند و أعيان و ماهيات حادث معارج احديه بر آنند که حقائق و قابليات
مات ه علم الهى مستلزم و تابع معلوکمه در اينکحو بچند دالئل  متقنه و براهين م… 

عيان و قابليات اگر ا اندآنکه گفته(و امادليل رابع) … نيست تمسک و تشبث جسته  
أشياء در ذات حق موجودند عين ذات حقند پس قابليات و حقائق نيستند زيرا واضح 

اند يک مالحظۀ خالصه مطلب آنکه در علم دو مالحظه نموده… و مبرهن است  
و حقيقت و ديگر مالحظۀ فعليت چنانچه از ذکر علم علميکه عين ذات حق عينيت 

 ادث و عين اشياءو ثانى را حاول را قديم و عين ذات حق دانند  …است قصد کنند 
که قابليات و مقبوالت در يک زمان موجود  اند همچنين گفته… مالحظه نمايند

از دو چيز  ه جميع اشياء مرکبندک اندمثال گفتهاند شدند  و در يکحين منجعل گرديده
 يئتهاست و مراد از  قابل  ماّده و هيواليکى قابل و ديگرى مقبول و مقصود از مقبول 

که آن ماّده را از حيز ال تعين و اطالق بتقيد آورد و از الحد بعرصۀ حدود  و صورت
 دزيرا ماّده و  هيوال در وجو… اند کشاند و بصورت مخصوصۀ معينه متعين کرده

چنانچه گفته  .محتاج صورت است و هيئت و صورت در ظهور محتاج ماّده است 
ود از براى مقص ».هيوال در بقا محتاج صورت  تشکل کرده صورت را گرفتار. اند 

  هيوال و صورت رجوع کنيد به نافه دوم و  نافه دهم.
  "ن عرارٍ ِة مِ يفما َبْعَد اْلَعش َتَمتِع ِمن َشميم َعرار َنجد  "   :۶ نقل پنجم

در لوح منيعى حمد و سپاس خداى متعال را ميفرمايند که با ظهور   علّت نقل بيت
اسم اعظم تاريکيها رفت و ابرهاى حجاب محو شد و اسرار الهى ظاهر شد و آفاق به 

اى نفحات ظهور معّطر گشت.  اين لوح مبارك بسيار مفصل است و  در موارد عديده
هٰى و ارتفاع َعَلم مبين عهد و پيمان گرديده که در اقصى اشاره به ظهور جمال اقدس اب

مکارم  اى به احبّاى الهى در کسبنقاط عالم بلند گشته است و نيز  نصايح مشفقانه
اند که و در موضعى احبّاى الهى را تشويق فرموده اخالقى و صفات پسنديده فرموده



 كارم الهى با ظهور مبفرصت را غنيمت شمرند و بنظر ميرسد اشاره به تجديد کال
اى : «( ۶ اند. قوله االحلىٰ و بيت فوق را نيز براى تاکيد در کالم نقل فرموده است.

مريد فرصت غنيمت ش .احبّاى الهى) آفتاب حقيقت از افق غيب تابنده و درخشنده 
م عرار تمتع من شمي . (افرازيدشو و نما نمائيد و سر برنمانند سرو روان در اين جويبار 

در   مآخذ اشعار براى مزيد اطالع رجوع کنيد به – )فما بعد العشية من عرار  تجد  
  .  ۷ آثار بهائى
  "عنقا شکار کس نشود دام باز چين"    :  ۸ نقل ششم

بيت فوق در يک مقايسه تطبيقى ظهور اعظم و سيل جارف قواى   علّت نقل بيت
گرديده است که متن لوح نقل راض معرضين امراهلل خّالقۀ آن در عالم امکان  و  اع

و  صيت  اهلل ةمکلمبارك بوضوح ميرساند که اعراض معرضين مانع از سريان و جريان 
ه ک مسلّم است امراهلل نخواهد شد ، قسمتى از لوح مبارك در اشاره به اين حقيقت

قدرت و احاطۀ : « ۸ اى ندارد. قوله االحلىٰ مخالفت و ممانعت با امر جديد نتيجه
و چون تطبيق بمظاهر ظهور در سابق  نمائى  .حق را در اين ظهور اعظم مالحظه نما 
(رجوع فرمائيد به بيانات مشابه در توقيعات  عظمت اين ظهور مشهود و معلوم گردد

حکايت کنند که چون سلطان محمد عثمانى …  حضرت ولى مقدس امراهلل)
وزراء قيصر بر شخصى از  علماى مسيحى  شخصى از .قسطنطنيه را محاصره نمود 

مود سؤال ن .مشغول  نمالحظه نمود که آن عالم بنوشتن و نگاشت .در شهر وارد شد 
  زير قيصر آن و  .که بچه مشغولى گفت مشغول برد نوشتن بر حضرت رسول و بر قرآن

  ٢٨٠ص 
يکه وقت .متغير شده از شدت حّدت طپانچه بر گوش آن عالم زد که دير خبر شدى 

ن َعَلم حال که آ .علم مبين آن شخص در حجاز و يثرب بود الزم بود که رد بنويسيد 
رق و بانگ کوس نبوتش گوش ش .ميزند  جأعظم پرچمش پشت دروازۀ قسطنطنيّه مو

بر خيز درمانى بجهت درد خود  . شده ايد نمشغول رد نوشت… و غرب را پر کرده 
و راه فرارى تحرى نمائيد که  .خويش بيابيد و مرهمى بجهت زخم درون   .بجوئيد 



ما چارۀ جز قبول جزيه  . و آن سراج بذر منير گشت  .آن کوکب شمس مضيء شد 
حال  .بارى اين عارف نيز دير خبر شد نداريم (عنقا شکار کس نشود دام باز چين) 

که صيت أعظم جمال قدم در آفاق امکان نشر شده و أنوار بزرگواريش مشارق و 
اين  .و أمواج بحر بيانش روى زمين را غرق کرده  .رب امکانرا احاطه نموده مغا

بيچاره در فکر رد نوشتن افتاده و از قضاى اتفاق رد بر نفس امام بزرگوار نوشته 
  .»است

  " آمديم اى شاه اينجا ما قنق        اى  تو  مهماندار  سّکان افق"  :  ۹ نقل هفتم
در  جواب عريضۀ جمعى از احبّاى الهى است که از بالد بالخيز  به   علّت نقل بيت

طهران رفتند و از محتواى لوح مبارک مستفاد ميشود که شخص نيکو کارى آنانرا ملجأ 
  اشاره به آن است.» ُقُنق«و پناه داد و مهمان او بودند که لفظ 

  : ۱۰ نقل هشتم
يس ما بقى تلبيس ابل           علم نبود غير علم عاشقي " "شيخ بهائي ميگويد"

   "شقي
  )مالي رومى گفته (":  ۱۱ نقل نهم

  ورنه اين زاغان دغل افروختند           بانگ بازان سپيد آموختند"
  بانگ هد هد گر بياموزد قطا            راز هد هد گو و پيغام سبا"

وح ، در اشاره در همان ل  علّت نقل ابيات شيخ بهائى و موالنا جالل الّدين رومى 
به اعمال و رفتار علماء سوء و  شرارت و  ايجاد فتنه انگيزى آنان است که در بيان 

اند و  تجربه ادبا و عارفين دورۀ اسالم را که مبارک نقل آيه قرآن و حديث را فرموده
با اين قبيل علماء سوء آشنا بوده و شرح اعمالشان را در قالب اشعارى حکيمانه بنظم 

  اند.هدر آورد
  "فردوسي ميگويد :  ۱۲ نقل دهم

  از او جز سياهى نبيني اثر  اگر بگذري سوى انگشت کر   
  "شود جامۀ  تو  همه  عنبري   بعنبر فروشان  اگر  بگذري 



و نيز در ادامۀ همان لوح رفتارخصمانه و وحشيانه  معرضين و    علّت نقل دو بيت
ده و در فرمو بيانمخالفين را با اعمال محبّت آميز  با آنان در طهران با نثرى مسّجع 

: ۱۲ اند. قوله االحلىٰ دو بيت از شاهنامه را نيز  شاهد کالم آورده ك ،انتهاى بيان مبار
اق بود در اينجا پرند و پرنيان کوشک و و چم چوب بارى آنچه در اردبيل ضرب«

اطاق . در آنجا هر دمى زخم شديد و در اينجا در هر نفس مرهمى جديد . در آنجا 
. در آنجا زحمت اغالل مشّقت و زحمت بى پايان . در اينجا مرّوت و مرحمت بيکران

  .فردوسى ميگويد… و زنجير . در اينجا حالوت شهد و شکر و شير 
  از او جز سياهى نبيني اثر  انگشت کراگر بگذري سوى 

  »شود جامۀ  تو  همه  عنبري   بعنبر فروشان  اگر  بگذري 
  

خون دل و جام مي هر يک بکسي دادند              دردائرى ":  ۱۳ نقل يازدهم
  " قسمت أوضاع چنين باشد

ر زندگى د مسئلۀ قضا و قدر  است و بنظر ميرسد که در انتهاى لوح در  علّت نقل بيت
خاطب در خاتمه براى مو   هر انسانى نصيب و قسمتى است بيت فوق نقل شده است

  لوح طلب صون و حمايت ميفرمايند.
  ٢٨١ص 

اين اّيام اقليم قفقاز استعداد کلى پيدا نموده بايد : « ۱۴: قوله االحلٰى  نقل دوازدهم
حق  گفت أى عنقاى همتى نمود تا بثبوت رسد که (قاف و القرآن المجيد است)    

  ».شکر که باز آمدى از کوه قاف  . جان را مطاف 
ْمرُ  . َرق الزِّجاِج َو َرقِت اْلَخْمرُ "  : ۱۵ نقل سيزدهم   " و تعاکسا و تُشاِبُه اْالَ

  "و کأنما قدُح و ال خمرُ  .  و کأنما َخمرُ و ال قدحُ "
بادى هيمن که متون آن از محضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در  لوحى م  علّت نقل دو بيت

و اصول در امر بديع است ، نقل بيتى از صاحب ابن عباد را با يکى از ادات  تشبيه 
مقام و ارتباط معنوى جمال اقدس   در تشبيه غير محسوس به محسوس است آن که



را بابدع بيان و اصرح کالم بيان فرموده اند. براى مزيد  اعلىٰ  و حضرت رّب  ابهىٰ 
 مون بيت فوق نقل شده استضاطالع براى مطالب مشابهى در  آثار مبارکه  که م

  .۱۶ رجوع کنيد به مآخذ اشعار  در آثار بهائى
ر کتاب د عراقىشيخ فخرالّدين ابراهيم همدانى  متخلّص به  در متن بيت . تحقيق

نجم نقل ابيات فوق را نموده است. ترجمۀ مضمون ابيات فوق لمعات در  لمعۀ پ
صافى شد آبگينه و صافى شد شراب ، پس : « ۱۷ باينصورت درج گرديده است

آبگينه و شراب بشکل يکديگر در آمده و  کار دشوار شد ، پس چنانستى که شرابست 
  .»و جام نيست ، و يا چنانستى که جام است و شراب نيست

  "حافظ شيرازى در ديوان خويش ميگويد :  ۸۱ نقل چهاردهم
  »"ترکان پارسى کو بخشندگان عمرند«

آذرى  بنظر ميرسد که بمناسبت تشّرف يکى از احبّاى  علّت نقل نيم بند از بيت حافظ
که در حضور مبارك با لهجۀ آذرى بفارسى عرايضى نمود و سبب سرور   به ارض اقدس

مراجعت به افتخارش  لوحى صدور يافت که  و انشراح قلب مبارك گرديد و بعد از 
(اى زائر مشکين نفس) حافظ شيرازى : «  ۱۸ نقل بيت فوق شده است. قوله االحلىٰ 

در ديوان خويش ميگويد (ترکان پارسى کو بخشندگان عمرند) آن ترک پارسى گو 
اران الهى و من و ي .توئى که در نهايت شيرينى و حالوت بفارسى صحبت ميداشتى 

  ».بب سرور و شادمانى ميگشتى را س
  :۱۹ نقل پانزدهم

  "قصد آن دارند اين گل پاره ها          از  حسد پوشند  اين  فقر و فنا"
در  متون لوحى که نقل بيت شعر گرديده ، شکوه از اهل جفا  فرموده  علّت نقل بيت

و در  ادامه لوح که ناقضين و جفاکاران نسبتهاى نادرستى در بارۀ اينکه حضرت ايشان 
را ادعاهائى است با بياناتى مصّرح و الفاظى صريح آن تهمتهاى پر از خطا را جواب 

آنچه) جفاکاران نسبت باين عبد اشتهار در خصوص «( : ۱۹. قوله االحلىٰ فرموده اند
در يکى از مکاتيب مرقوم  .اند که اين عبد را ادعائى و يا خود دعواى مقامىداده



و  .و الرقية البحتة في العتبة المقدسة هي تاجي الوهاج  .(ان العبودية المحضة 
و  .ى و مسجدي االقص .و سدرتي المنتهى  .هذه لمنقبتى العظمى . جليلالاکليلي 

أنا  غير  ال ابتغى ش . جنتي المأوى) اين صريح بيان و اثر خامه و بنان اين عبد است
صعود تا  از بدايت .و ال مقامًا غير مقام التبتل و التضرع العظيم  .هذا الشأن البديع 

 .) از لسان و بنان اين عبد در جميع آفاق منتشر ءالى االٓن فرياد (روحي الحبائه الفدا
و هادم بنيان باثر خامه و  .ديت اين مظلوم شرق و غرب را احاطه نموده و آوازۀ عبو

(قد ظهر شمس  .مهر خويش از کمال نادانى هر اّدعائى نموده و موجود که ميگويد 
  ».و کل شمس عنده من کل صغير اصغر) .اهلل االکبر 

  ٢٨٢ص 
ده صادر ش كاى نيز بيانات مشابهى از قلم مباردر  مکاتيب و ادعيه عديده مأخذ .

َاللُهم : « ۲۰ است. براى نمونه رجوع فرمائيد به : مناجات معروف در اذکار المقّربين
دَيِتَك  َاحَ ٰباِب بِ ى لّى َو انُْکٰسارِ ذُ  َاللُهم ٱْقَبلَ  …ٰيا َملَْجاْى َو  َمالۭذى َو َمبَْدۭئى َو َمٰعاۭدى 

َى ٱْالَوفٰى َو  … َو  ِزد ْفى َفْقرۭى َو َمْسَکَنتى  هٰى ِسْدَرِتَى ٱْلُمْنتَ َو ُهَو ِدْرعَى ٱْالَوقٰى َو َحظِّ
  ».َو َمْسِجدَى ٱْالَْقصٰى َو  َجنتَى ٱْلَماَوىٰ 

 نتىَ ِسْدَرِتَى ٱْلُمْنَتهٰى َو َمْسِجدَى ٱْالَْقصٰى َو  جَ « قسمتى از بيان مبارك :مأخذ 
  ام.رجوع کنيد به نافه سى» ٱْلَماَوىٰ 

  "و ليلى ال تقرّ لهم بذاکا         و کل يّدعى و صال بليلى   ": ۲۱ نقل شانزدهم
  "اذا سال الّدموع على الخدود    تبيّن من بکى مّمن تباکا"            

  ت"بهائى حقيقى" اس داراى کماالت چه کسى اينکه علّت نقل بيت. در خصوص
بودن داراى  »بهائى حقيقى«حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در  لوحى در اشاره به اينکه 

شرايطى است ابيات فوق را براى تميز  اينکه بهائى بودن باسم و رسم نيست بلکه 
بهائى حقيقى بودن در قول و عمل است و نيز  در متن لوح ، به مطلبى بسيار مهّم و  

ميزان ايمان انسان اقرار به وحدانيّت خدا به تنهائى نيست اند که آموزنده اشاره فرموده
"ايمان عبارت از اقرار بوحدانيّت الهيّه نه بلکه قيام بجميع  :و يکى از شرايط ايمان



شئون و کماالت ايمان است" که بنظر ميرسد تبيين و تکرار بند اّول کتاب مستطاب 
قان تزئين حقائق انسانى بفيض مقصد از ايمان و اي: « ۲۱ اقدس است. قوله االحلىٰ 

کماالت ربّانى  است  اگر اين حصول نيابد حقيقت حرمان است  و عذاب نيران پس 
هوئى و لفظ   بعربده و هاى و نبهائيان بايد نظر باين امر دقيق نمايند که مانند ساير اديا

بى معنى کفايت ننمايند بلکه بجميع شئون از خصائل و فضائل رحمانى در روش و 
 ظ بى معنىبهائى حقيقى هستند نه لفکه  نمايندرفتار نفوس ربّانى قيام کنند و ثابت 

…  مايندن و صعود شب و روز بکوشند تا در مراتب وجود ترّقىو بهائى اين است که 
چون باين مواهب موّفق شود … و  نقطۀ نظرگاهش همواره ُخلق و خوى حق باشد  

اين دور مبارك که فخر اعصار و قرون است اّال در ميتوان گفت که بهائى است و 
است  يمانا عبارت از اقرار بوحدت الهيّه نه بلکه قيام بجميع شئون و  کماالت ايمان

«  
  "و کل يّدعى و صال بليلى          و ليلى ال تقّر لهم بذاکا"
  "اذا سال الّدموع على الخدود    تبيّن من بکى مّمن تباکا"

 ىمآخذ اشعار در آثار بهائ  رجوع کنيد بهون ترجمه ابيات مضمبراى مزيد اطالع در  
۲۲.  

  شعر  حافظ :  ۲۳ نقل هفدهم
  اى صبا گر بگذرى بر ساحل رود ارس"

  "بوسه زن بر خاک آن وادى و مشکين کن نفس
حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در  مکتوبى به احبّاى بادکوبه در اينکه   علّت نقل بيت

اهلل االعظم نقطه اولٰى بمشام از اظهار امر حضرت ذکره رائحۀ ظهور امر جديد قبل
اى عاکفان کوى دوست : «  ۲۳ اند. قوله االحلىٰ حافظ رسيد بيت فوق را نقل فرموده

ميعا تابع رود ارس است که در قرآن (اصحاب جقفقازيا . اى عاشقان روى دوست .
ليم قطع شده در آن اقجمعى از انبياء در زمان قديم که خبرشان من  .رس) تعبير شده
و همچنين در زمان  .و عالم انسانيرا بنفحات رحمانى معطر نمودند .مبعوث شدند 



ظ حاف .روحى فداه بچهريق سرگون  و در آنجا مسجون گشتند اخير حضرت اعلىٰ 
د اى صبا گر بگذرى بر ساحل رو .شيرازى رائحۀ بمشامش رسيد و اين غزل را گفت 

  ».آن وادى و مشکين کن نفس  كارس  . بوسه زن بر خا
  غزل حاجى مال هادى سبزوارى ،:  ۲۴هجدهمنقل 
   ٢٨٣ص 

  موسى نيست که آواز انا الحق شنود"
  "ور نه اين زمزمه در هر شجرى نيست که نيست

حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در  مکتوبى  به يکى از  احبّاى مشهد   علّت نقل بيت
مقّدس اشاره به بيتى از مّال هادى سبزوارى را که جمال قدم جّل جالله در لوح 

يان قلم بنظر ميرسد که در آن تبيين ب و اند نقل فرموده شده کلمات فردوسيّه بآن اشاره
قت آشنا شود و  از مجاز بپرهيزد. قوله اعلٰى در آن لوح است که انسان بايد با حقي

در بدايت دخول در سجن عکا بنهايت مصيبت و بال و اذيت اعدا و : « ۲۴ االحلىٰ 
مصر بودند روزى بديدن شخصى عارف جليل  در چند نفر از ياران .تحمل رنج و عنا 

و در نزد کل بمحى … و مسلم عموم و شهير که در نهايت عزت و حرمت و ثروت بود  
خالصه کوس لمن الملك ميزد  از ياران جويا شد چه خبر   .الدين ثانى مشتهر  رفتند

 . اريد گفتند مظلوم آفاق در آن قلعۀ خراب مسجون و جميع ياران محزونداز عکا 
شخص عارف نفسى مطول کشيد خطاب  .ولى آن نير آفاق در  نهايت اشراق 

لق  را و بزبان خ .گفت ما جميعًا دعوى حقيقت مينمائيم  .بحضرات حاضرين کرد 
و هاى و هوئى در خلق مياندازيم هر يك  .بحقيقت ميخوانيم دم از حقيقت ميزنيم 

لم بلند است حقيقت آنجا ع ولى انصافش اينست که ندا از عکا .مدعى حقيقتيم 
لند که ندا از عکا ب افراخته نور حقيقت در عکا جلوه نموده است انصافش اينست

بارى مالحظه فرما که حضرت بهاءاهلل مرقوم   …است حقيقت آنجا علم افراخته 
فرموده که جناب مرحوم مغفور حاجى مال هادى سبزوارى در غزلى از حقيقت دمى 

   :از آن اشعار اين استو يك بيت  .اند زده



موسى نيست که آواز انا الحق شنود              ور نه اين زمزمه در هر شجرى نيست 
  که نيست

ولى چون از شجرۀ مبارکه  .اين آهنگ را حتى از هر گياهى و خار و خسى ميشنيد 
مالحظه  .گشت و گفت نه صدائيست و نه ندائى  از استماع اين ندا بلند شد محروم

ئيد سمعى که از خار و خس چنين نغمى احساس مينمود از  کل حقيقت که در فرما
س معلوم شد پ .چمستان معرفت و گلبانگ بلبل معانى و درس مقامات معنوى بيخبر 

بى بصر هر چه ستايش آفتاب کند  .مجاز هر چند دم از حقيقت زند خبر ندارد 
  ».استمحجوبست و مزکوم هر چند نعت طيب مشموم نمايد محروم 

حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در متن مکتوب نقل به مضمون  مأخذ در آثار قلم اعلىٰ 
اند که در لوح مقّدس کلمات فردوسيّه نقل نظرات بيانات جمال اقدس ابهٰى را فرموده

حکيم سبزوارى : « ۲۵  ىٰ مّال هادى سبزوارى را در  عرفان حق فرموده اند قوله تعال
شجر موجود در لوح يکى  سدره طور در هر ۀنميشود و اّال زمزمگفته اذن واعيه يافت 

ر مذکور مشهور خطاب نموديم اگ از حکما که از بسيطة الحقيقه سؤال نموده بحکيم
انسان را که از اعلى مقام عالم  ۀسدر اين کلمه فى الحقيقه از تو بوده چرا نداى

 منع نمود چنين جان و خوف ترا از جواب مرتفعست نشنيدى اگر شنيدى و حفظ
  .»و اگر نشنيدى از سمع محروم بوده شخص قابل ذکر نبوده و نيست

  کما قال فردوسى:  ۲۶ نقل نوزدهم
  "ز  افراسياب و  زکاوس کى  نژاد از دو شه دارد اين نيک پى    "

ن اهلل ذکى الکردى اسامى چند تدر جواب عريضۀ جناب شيخ فرج علّت نقل بيت .
بلغ تحية نوراء من قبلى الى : «  ۲۶. قوله االحلٰى از  فضال و  جوانى را ميفرمايند

يخ حبيب الفؤاد حضرة عبد الجواد الشو الى  .جناب محمد مهدى  .الشيخ الجليل 
ز دالکريم افندى الحائو الى الشاب السالك على الصراط المستقيم حضرة عب .

  لفضيلتين هندى و کردى  و يتکلم بالفارسى کما قال فردوسى 
   ٢٨٤ ص



  »نژاد از دو شه دارد اين نيک پى     ز  افراسياب و  زکاوس کى
بنظر ميرسد که مقصود شخص اخير است که که او را " الحائز لفضيلتين هندى و 

کاوس داراى دو  نژاد مختلف   کردى" تعريف و تمجيد فرموده و  چون افراسياب و
  اند.اند ايشان را نيز به اينصورت تشبيه فرمودهبوده

  اين همه گفتيم ليک اندر بسيچ       بي عنايات خدا هيچيم هيچ : ۲۷نقل بيستم 
هستش ه بى عنايات حق و خاصان حق        گر ملک باشد سيا                     

  ورق
در لوحى خطاب به يکى از  احبّاى طهران در خصوص ايجاد انجمنى  علّت نقل بيت

تشکيل خواهد گرديد ، اميد به  اولبراى صلح عمومى که بعد از جنگ جهانى 
الطاف خدا دارند که در اهدافشان موفقيت حاصل کنند و  نقل ابيات را ميفرمايند 

 .يار وفادارا : « ۲۷ ىٰ که الطاف و عنايات خدابراى موفقيتشان الزم است. قوله االحل
گويند عنقريب رجال جهان کيهان بيارايند و جشن صلح عمومى بر پا نمايند  و جميع 

ولى هنوز روائح نفس و هوى بمشام ميرسد … ملل و دول از جنگ و قتال بياسايند  
اميد از الطاف رب مجيد  .و مقاصد خفيه در ميان و مکايد سياسيه در جوالنست 

هره اين انجمن را غبطۀ گلزار و چمن نمايد و آن جمع را ستاره هاى است که بقوه قا
  .درخشندۀ عالم کند

  اين همه گفتيم ليک اندر بسيچ       بي عنايات خدا هيچيم هيچ
  »هستش ورق ه بى عنايات حق و خاصان حق        گر ملک باشد سيا

فتنه در     ولوله در شهر نيست جز شکن زلف يار      : ۲۸ نقل بيست و يکم
  آفاق نيست جز خم ابروى دوست

در بررسى متون دو لوح مالحظه ميشود که حضرت من طاف حوله  علّت نقل بيت فوق
االسماء تجديد حيات عالم با نفحات ظهور  حضرت بهاءاهلل جّل ذکره را که از هر 
شجر و مدرى  و حجرى بگوش ميرسد، با نقل بيت فوق بقميص نظم بيان فرموده 

و بعالوه اشاره صريحى به سريان قوۀ قدسيّۀ الهيّه که   عز صدور يافتهلوح دو در اند. 



در عالم امکان در کليّۀ حقائق کائنات جارى و سارى گشته و  آنرا بحرکت در آورده 
اى احباى الهى رايات ربانى در جميع آفاق «: ۲۸است مفهوم ميشود. قوله االحلٰى 
دلبر  « ؛ »…  بهى اقاليم سبعه را حيات ميبخشد موج ميزند و نسيم جانپرور جنت ا

امراهلل در نهايت صباحت و مالحت جلوه بآفاق نموده و بنور اشراق رواق اطباق را 
ر  بشر و شجر و مدر و حجروشن کرده و مانند مه تابان ايوان کيوان را زينت بخشيده 

وح ت و ترانه سبرا بحرکت آورده نداء يا بهاءاالبهاست که از مالء اعلى بلند اس
قّدوس رّب المالئکة و الرّوح است که گوشزد هر هوشمند " ولوله در شهر نيست 
جز شکن زلف يار  فتنه در آفاق نيست جز خم ابروى دوست " عالم امکان در 

بر رسى در متون اين لوح عالوه بر اينکه بياناتى   تحقيق . –» …جوشش است  
ت امر اهلل در عالم است ، در روانى کالم و تبيينى در  چگونگى وضع و حال موقعي

سالست و بالغت بيان ،  فصاحت و صالبت کالم از  حالوتى خاص برخوردار است 
در بر رسى متون توقيعات و الواح حضرت ولى  −که روح انسانرا حياتى تازه ميدهد 

ح سنۀ وامراهلل جّل سلطانه نيز  مالحظه ميشود که هيکل مبارك در  لوح مقّدس قرن و ل
بديع و در گاد پاسز باى نيز  با بياناتى مشابه و  تاکيداتى جديد ،  به حرکت  ۱۰۵

عالم امکان ، با کلماتى مهيمن اشاراتى است صراح به نيروى عظيم و خّالقه اى که 
طلوع فجر هدايت از افق اقليم : « ۲۹سراسر کرۀ ارض را فرا گرفته است. قوله االحلٰى 

و  سّر سنۀ تسع آشکار شد    روح … عظم بر وجه اهل عالم و فتح باب ا… فارس 
و جنين امر بمقام  دد سلطان قدم تجلى نمواعظم بر قلب الطف ارق اصفاى ممرّ 

ان با بياناتى فصيح و بليغ به اين قّوۀ قدسيه که ذّرات عالم امک» احسن التقويم رسيد
ارك ه قسمتهائى از لوح مبرا بحرکت در آورده است اشاره فرموده اند. براى اختصار ب

قّوه قدسيّه که در مدينه طيّبه شيراز نقطه بيان : «  ۳۰قرن رجوع ميگردد. قوله االحلٰى 
  ستين بآن بشارت داده و  ۀدر سن
  ٢٨٥ص 



تسع در ارض مقّدسه در زندان طهران متولّد گشته و تصّرفات اّوليه اش در  ۀدر سن
در سنه ثمانين بمنتهى درجه قدرت در حقايق  رّ مدينة اهلل نمودار گشته و در  ارض سِ 

کائنات سريان و نفوذ نموده در  ايّام قيادت مرکز ميثاق از سجن اعظم بجهان فرنگ 
 ۀسرايت کرده و اقاليم غربيه را  بحرکت آورده پس از افول کوکب ميثاق اين قوه ساري

 ه حلول نمود ونافذه در مشروعات  و مؤسسات بهيّه پيروان امر خداوند يگان ۀدافع
در اهّميّت اين قّوۀ قدسيّه که عالم امکان را  -» مجّسم و مشّخص و مصّور گشت

تعالت : « ۳۱بحرکت آورده در قسمت ديگرى از اين سفر عظيم صادر قوله االحلٰى 
  ». هذه القّوة القدسيّة الدافعة السارية فى حقايق الکائنات

  : ۳۲نقل بيست و دوم 
شکن زلف يار       فتنه در آفاق نيست جز خم ابروى  ولوله در شهر نيست جز

  دوست
  آب در کوزه و کّل تشنه لبان ميگردند        يار در خانه و کّل گرد جهان ميگردند

  نان دهد ىگوهرى طفلى بقرص   هر که ارزان ميخرد ارزان دهد  
  حق عيان چون مهر رخشان آمده              حيف کاندر شهر کوران آمده

حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در  مکتوبى که مندرجات آن  در   علّت نقل ابيات فوق
» انابدع الح«را » اى ثابتان بر پيمان«است و  عنوان » عهد و ميثاق « بارۀ اهّميت 

د از  فرموده اند (امروز بع تصريحبيان و محافظۀ وحدت بهائى را انحصارًا منوط به آن 
ى و  استقرار  سفينۀ حمراء بر کرس از صعود طلعت ابهىٰ متجاوز از انقضاى يک قرن 

را برأى العين  »وحدت جوامع بهائى«عدالت عظمٰى بيت العدل اعظم ، وعدۀ الهى 
مشاهده ميکنيم) در ادامۀ لوح نويد ظفر و  پيروزى امراهلل را با بيتى که با متون لوح 

بيتى ديگر از يکى از  در ادامۀ لوح نقل −هم آهنگى کامل دارد خاتمه داده اند 
شعراى ايران را فرموده که چگونه ايرانيان با وجود اينکه طلوع امر جديد از افق ايران 

 ۳۲ ساطع و طالع شد اکثرى بآن بى تفاوت مانده اند را نقل فرموده اند. قوله االحلىٰ 
ن اي هوسى مبتال و غافل از وو بن. با وجود اين ايرانيان بخواب کابوسى گرفتار : «



 .هموهبت کبرى و حال آنکه ايران مطلع شمس حقيقت است و مرکز  سنوجات رحماني
  آب در کوزه و کّل تشنه لبان ميگردند        يار در خانه و کّل گرد جهان ميگردند

و   .و تحرى ما به الترقى ميکنند و آرزوى عزت و حشمت در عالم انسانى مينمايند 
به سبب   و»  …جلوه نموده بى اعتنائى ميکنند  چنين موهبتى را که در قطب ايران 

ظهور امراهلل از ايران و  اينکه ايرانيان هموطن حضرت بهاءاهلل جّل ذکره اند سبب عّزت 
و افتخارشان است ولى قدر اين گوهر را نميدانند و  نقل بيتى شعر را فرموده که مناسب 

گويند  خواهند و توصيف در هر اقليمى اگر شخصى ايرانى را تعريف«حالشان است: 
اين  اقال ايرانيان بايد قدرفورا عزيز و محترم گردد  . اين شخص از وطن بهاءاهلل است

از انظار جهانيان افتاده بودند و از امم متوحشه شمرده ميشدند  حال  .را بدانند 
چنين عزت پايدار يافتند و چنين تاجى از  گوهر شاهوار بر سر نهادند. نعم ما قال 

    شاعر
  گوهرى طفلى بقرص نان دهد    هر که ارزان ميخرد ارزان دهد  

  »ن آمدهحيف کاندر شهر کورا   حق عيان چون مهر رخشان آمده    
  : ۳۳ نقل بيست و سوم

  ِقَدِم الاَلَبحرُ َبحرٌ على ما کاَن فى                     
  و ِان الَحواِدًث امواٌج و اشباحٌ   

ع اول ادر مصر  - ۳۴لوح سلمان  نازله از قلم اعلٰى ، نقل بيت فوق در اول تحقيق .
است. در  قل نگرديدهن» انّ «قبل از ع دوم [واو] ادر مصرو [فى القدم] و  ]لبحر[وا

نقل اين بيت در ساير کتب نيز مختصر تغييراتى ديده ميشود مانند نقل آن در شرح 
  در دو  اشعار موالنا که [. در جواهر االسرار  و زواهر االنوار شرح مثنوى،دفتر اول ،

  ٢٨٦ص 
] نقل مٍ ِفى ِقدَ و  [ ]فالبحرُ ] بصورت [البحرُ [ موضع نقل شده است باين صورت که:

سوره بقره:  ۲۸۵. اول در شرح آيه  مده استنيا ]ان] قبل از [واوو نيز در مصرع دوم[
"ال ُنَفرُِّق َبيَْن َاَحٍد ِمْن َرُسِله" بيت کامل و در موضعى ديگر  نيم بيت آن در  شرح 



ِان   َفالَبحرُ َبحرٌ َعلٰى ما کاَن ِفى ِقَدمٍ : « ۳۵ استنقل گرديده » کنت کنز«حديث 
  .»ًث امواٌج و اشباحٌ الَحوادِ 
از لوح شيخ  اى، بنظر ميرسد که بيانات مبارکه چون تشابهى کامل با نقل فقرهدوم

در اين لوح  −تبيينى در بيانات قلم اعلٰى را نيز ميتوان استنباط نمود  کهسليمان دارد 
مبارك حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه رّد حلول حق در اشياء گرديده است ( براى تفصيل 

اما مرتبۀ الوهيّت منزه و : « ۳۳ يشتر رجوع کنيد به نافه چهل و دوم . قوله االحلىٰ ب
 »مقدس از ادراکات کائنات است تا چه رسد باينکه در حقائق اشياء حلول نمايد

در  ابيات بعدى نيز که در همان لوح از موالنا نقل شده است ، رّد حلول از متون 
  ابيات مولوى نيز مفهوم ميشود.

  انچه مّال ميگويدچن
  هم مشبه هم موحد خيره سر        از تو بى نقش با چندين صور
  گه موحد را بحيرت سر زنى                 گه مشبه را موحد ميکنى 

  اى برون از وهمها و از پيش پيش    تو نه اين باشى نه آن در ذات خويش    
  يا صغير السن يا رطب البدن    گه تو را گويد بمستى بو الحسن    

حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه بعد از شرح مسئلۀ اعيان ثابته ، و مقاصد   علّت نقل بيت
که تاسيس عقيدۀ وحدت وجودى نمودند » عوام متصوفه«و  » صناديد متصوفه«

(رجوع فرمائيد به متن لوح مبارك) ، ابياتى از موالنا جالل الدين رومى نقل گرديده 
ها و فرقۀ مشبّه اشاره فرموده و مصرع سّوم از ابيات النا به عقايد وحدت وجودىکه مو

موالنا موافق بيانات مبارکه در لوح مذکور است که در قبل نقل گرديد. موالنا در  بيتى 
  .»من چرا گرد جهان گردم ؟! چو دوست    در ميان جان شيرين منست: « ۳۶ ميگويد
  : ۳۷افظ بيتى از  ح بيست و چهارم نقل

بباد رفت و از آن خواجه هيچ طرف    شکوه آَصفى و اسب باد منطَق طير    
  نه بست



حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در جواب عريضۀ جناب آقا جواد نخود   علّت نقل بيت
، در  »هواهلل اى بندۀ صادق حضرت کبريا«که با مطلع  يکى از احبّاى کرمان بريز 

ا مصداق بيتى از خواجه حافظ شيرازى بيان فرموده مورد شيخيه ، وضع حالشان ر
ه اميد چنانست ک .اما حضرات شيخيه کوکبشان افول نمود : «  اند. قوله االحلىٰ 

 شکوه آصفى و اسب باد  حافظ شيرازى ميگويد  .و هوشيار شوند  .بيدار گردند 
  منطق طير      بباد رفت و از آن خواجه هيچ طرف نه بست

آن همهمه و دمدمه و ضوضاء و غلغله چون صبح اول افول نمود الحمد هلل صبح 
شما با آنان بنهايت روح و  .جهانيان طلوع کرد و آفاقرا روشن نمود جهان و  صادق بر 

و مدارا کنيد و مظهر آيۀ مبارکۀ وال تجادلوا اهل الکتاب اال  .ريحان معامله نمائيد 
  . »ر محبّت و مهربانى کنيدو بسيا .بالتى هى احسن گرديد 

در بررسى نقل بيتى از خواجه شيراز  علّت نقل بيت فوق را با رجوع به کتب  تحقيق .
 امو نافۀ سى دوم) در نافۀ آصفى −آَصف ، (» منطق الّطير«متعّددى که در بارۀ: 

بوضوح مفهوم ميشود که هيکل مبارك ، شکوه آَصفى در بيت خواجه  ه ،گرديد درج
مصداق گروهى از شيخيّه است که در زمان رونق مکتب  و آننقل ميفرمايند  حافظ را

ئى سيّد کاظم رشتى حاضر ميشدند و تعاليم او را ميشنيدند و در آن دوران از وجهه
خاص برخوردار بودند ولى بعد از  ظهور  بشرف ايمان حضرت باب اعظم نائل نشدند 

  از آن 
  ٢٨٧ص 

و   ه قبل از اظهار امر بديع بود هيچ طرفى نبستند.شکوه آَصفى که در مکتب شيخيّ 
در متن لوح اشاره بافول کوکب شيخيّه بعد از  طلوع شمس ظهور حضرت اعلٰى و  

 طلعات انوار شمس ظهور را  −جمال اقدس ابهٰى ميفرمايند نيّر اعظم  شمس اشراق
:  ۳۸ره ارك ذکتبميتوان استناد به قصيدۀ ورقائيّه نمود که از قلم وحى نازل. قوله 

ز استناد نمود؛ و ني» اجذبتنى بوارق انوار طلعة   لظهورها کّل الشموس تخّفت«
نيز  موالى توانا حضرت ولّى  ۱۱۰ئى که در لوح مبارك عندليب گلشن بها در  قصيده



شاعر  روشن ضمير  و منور القلب بهائى به آن اشاره  فرموده اند ،عزيز امراهلل نقل 
نور احد شمس بها با  —ذّرات امکان در ندا کز مشرق قدس لقا: « ۳۹ فرموده است

بى "حضرت  آقا محّمد فاضل قائنى "نبيل اکبر" حّوارى حضرت  −» صد تجّال آمده
در قصيدۀ تائيه  مکنونات قلبى خود را در اشراق شمس بها که عالم کون را  "چون

  :  ۴۰ منور نموده به نظم در آورده است
  »ربها شمس فطرة   اضآَء ِبها االکوان فى حين فتَرةَاٰال طلعت من غ«

مآء تدلّت         من رّقتها مآء الوجود تنّزلت« بضيائها شمس الس«  
بعد از  وفات نورين نيرين و طلوع شمس حقيقت از  افق شيراز و ارض طاء  شيخيه

خصم لدود حاجى محّمد کريمخان کرمانى که خود را  ۀمدتى با اقدامات خصمان
نشين مرحوم سيد کاظم رشتى ميدانست بتالشى بى حاصل و مذبوحانه  مقاومت جا

امر حضرت باب اعظم نمود و رّديّه ها نوشت و  عاقبت الحال به خسران گرفتار و  
اريۀ توانائى مقاوت قوۀ س رّديّه ها و اراجيفش عربده ها وباسفل درکات واصل گشت. 

  و و نتايجى از آن برايش حاصل نگشت بردکارى از پيش ن دافعه امراهلل را نداشت و
آن نيروى اوليه  در زمان نورين نيرين (شيخ احمد احسائى و سيد کاظم رشتى) که 
بارادۀ خداى متعال براى آمادگى و مستعد نمودن جمعى از  طالبين حقيقت قبل از 
 طلوع صبح صادق و اظهار امر حضرت نقطۀ اولٰى بوجود آمده بود بعد از طلوع شمس

حقيقت و حصول مقصود و ارادۀ الهى، بتدريج باضمهالل گرائيد و  بساطش جمع 
شد و حاليه از آن شور و  حال گروهى معدود باقى مانده اند که حضرت عبدالبهاء جّل 
ثنائه در جواب عريضۀ مخاطب لوح براى آنها طلب بيدارى و هوشيارى ميفرمايند. 

ريفۀ براى نقل آيۀ ش −» گردند  و هوشيار شونداميد چنانست که بيدار «:۳۷قوله االحلىٰ 
  .قرآن " وال تجادلوا اهل الکتاب اال بالتى هى احسن" رجوع کنيد به نافه سى ام

                
  مآخذ و منابع  

  . ۴۸۳و  ۴۸۴ص  ۱م . ج   ۱



  .۱۰۹ص  ۱مأخذ اشعار بهائى ج   ۲
  .۱۳ص  ۲م . ج   ۳
  .۲۱ص  ۲م . ج   ۴
  . ۳۷ص ۲م . ج   ۵
  .۲۰۹ص  ۲م . ج   ۶
  .۱۱۷ -۱۲۲ص  ۲م . ج   ۸؛  ۳۶ص  ۱مأخذ اشعار در آثار بهائى ج   ۷
  .۲۲۳ص  ۲م . ج   ۹

  .۲۲۴ص  ۲م . ج   ۱۰
  .۲۲۴ص  ۲م ج    ۱۱
  .۲۲۵ص  ۲م . ج   ۱۲
  .۲۲۷ص  ۲م . ج   ۱۳
  .۲۴۶ - ۲۴۷ص  ۲م . ج   ۱۴
  .۲۵۱ص  ۲م . ج  ۱۵
  .۲۲ص  ۱مأخذ اشعار در آثار بهائى ج   ۱۶
  . ۶۵لمعه پنجم  ص لمعات فخرالّدين عراقى .   ۱۷
        .۲۷۸ص  ۲م . ج   ۱۸
  .۳۲۳ص  ۲م . ج   ۱۹
  .۴۹ – ۵۰صص ۲اذکار المقربين ج   ۲۰
    .۵۱ – ۵۲صص  ۴م . ج   ۲۱
  .۱۰۷ص  ۱مأخذ اشعار در آثار بهائى ج   ۲۲
  .۲۰۲ص  ۳م . ج   ۲۳
  .۲۰۷ص  ۳م . ج   ۲۴
  .۱۱۷لوح مقدس کلمات فردوسيّه. مجموعه الواح اشراقات ص   ۲۵
  .۳۲۶ص  ۳م . ج    ۲۶



   .۳۴۵ص  ۳م . ج   ۲۷ 
  .۶۱ص  ۴، م . ج  ۳۴۸ص  ۳م . ج   ۲۸
  .۱۱۸بديع ص  ۱۰۱مبارکه .لوح قرن  مجموعه توقيعات  ۲۹
  .۲۱۷ – ۲۱۹بديع ص  ۱۰۱مجموعه توقيعات مبارکه .لوح قرن   ۳۰
  .۹۷بديع ص  ۱۰۱مجموعه توقيعات مبارکه .لوح قرن    ۳۱
  .۳۴۹ص  ۳م . ج   ۳۲
  .۳۵۶ص  ۳م . ج   ۳۳

  .۱۴۰چاپ مصر ص   مجموعه الواح مبارکه  ۳۴ 
 .۳۸۵و   ۱۱۷دفتر اول ص  ۲جواهر االسرار و زواهر االنوار شرح مثنوى ، ج   ۳۵
      .۱۶سطر  ۴۳۰، شماره  ۲۵۰کلّيات شمس جزو اول ص   ۳۶
  .۳۵۹ – ۳۶۰صص  ۳م . ج   ۳۷
  .۱۹۶ص  ۳آثار قلم اعلٰى ج   ۳۸
  .۴۴۴  - ۴۴۵صص  عبدي ۱۱۰مجموعه توقيعات مبارکه .لوح نوروز   ۳۹
  بديع. – ۱۲۰. مؤّسسه مطبوعات امرى. ۱قصيدۀ تائيه ص   ۴۰

   



  
  

  ٢٨٨ص 

  بيست و هشتم نافه
  
  

  قصص . نام افراد  . اشخاص
  ملل و اقوام  

  سالطين و رؤساى ارض 
   



  ٢٨٩ص 
  بيست و هشتم نافه

  قصص . نام افراد  . اشخاص . ملل و اقوام . سالطين و رؤساى ارض
امهاى ن حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در مکاتيب مبارکه به تفصيل و يا اشاره مقدمه

از اين  نمونه هائىبعضى از  رجال و نساء در تاريخ را بمناسبت کالم ذکر فرموده اند. 
  .قبيل بيانات مبارکه  باين شرح است

  در متون تاريخ اقوام و ادياننام  افراد و اشخاص 
اى نمونه رجوع کنيد به قاموس کتاب مقدس تاليف جمز بر  ماخذ:  ۱ مريم مجدليه 

  . ۲هاکس 
براى نمونه رجوع کنيد به قاموس کتاب مقدس تاليف جمز  ماخذ : ۳مريم اّم يعقوب 

  .۴هاکس 
  در قصص و  نام اشخاص و افراد و حکايات 
"اى بنده گان جمال :  ۵قوله االحلٰى  در شرافت نسبت به بنده گى جمال قدم .

در اعصار ماضيه که بصفت صّديقى موصوف  روايت کنند که شخص نحريرى.  ابهى
بود و باحسن فضائل مشهور و معروف روزى داخل مسجد شد قاري اين آيه را تالوت 

مر آيه [سوره زُقْل َيا ِعَباِدَي الِذيَن اْسَرُفوا َعَلى انُفِسِهْم َال َتْقَنُطوا ِمن رْحَمِة اللِه نمود (
حال " " …خص نحرير بمجرد استماع اين هدير نعره را بفلك اثير رساند ) آنش]۵۳

عبدالبهاء شما را باى بنده گان جمال ابهى خطاب مينمايد مالحظه نمائيد که اين 
چه نسبت است . و چه منقبت و چه عزتست . و چه موهبت. بايد از شدت سرور 

   ".مانند طيور در اوج عزت ابديه پرواز نمائيد
 حريرىروايت کنند که شخص ن " مأخذ بيان مبارك که ميفرمايند،  مطلب اول  تحقيق

براى راقم اين سطور  در حال حاضر  معلوم نيست که نام اين … " در اعصار ماضيه 
 ممطلب دوچيست که در  لوح مبارك اين روايت نقل شده است. » شخص نحرير‹‹
ۀ الّزمر ام در ذيل سوررجوع کنيد به نافۀ سى براى آگاهى به مقصود و شأن نزول آيه، 



، براى تحقيق در مراتب غفران ذنوب و گناهان انسان  مطلب سّوم. ۳۸/ ۵۳آيۀ 
رجوع فرمائيد به نافۀ نهم اسماءاهلل در ذيل صفات خداى متعال غفور و بخشنده و 

ر  د، براى تحقيق  مطلب چهارم منتقم که در الواح الٰهى بکثرت نازل شده است.
مسائل مندرجه در الواح تبيينى و آثار نزولى و نيز تطبيق آن با صفات بخشندگى و  

بشارات وعد . خبر هاى قهاريت و  غفران و رحمت الٰهى رجوع کنيد به نافۀ هشتم 
  . خشيةاهلل. خوف وعيدانذار .  .خوش 

توپز  گرز و "جناب شيخ فرج اهلل االٓن مانند حسين کرد با:  ۶قوله االحلٰى  .حسين کرد
: "حسين کرد شبسترى  ۷ ماخذ. آثار و تصحيح آن آرزو ميفرمايد" ۀحاضر و ترجم

معروف شده است... اين داستان ›› حسين کرد‹‹پهلوان داستانى است که بنام 
  وقايعى در دوره صفوى را نشان مى دهد.

:  ۸لٰى قوله االح . يزن. ذى اسکندر .  ذوالقرنين  . ذوالکالع . ذوالحمارخضر . 
الحمد هلل از آن نوشيدى و هر نوشنده  است عين يقين هدايت آب حيات ۀچشم"

مقصود ذى القرنين نيست کنايه از شخص با اقتدار است  رخضر زمان است اسکند
حيات بى نصيب شد و خضر بى نوا  ۀمالحظه کن که اسکندر با آن حشمت از چشم
الع لوک يمن بود و عرب بود زيرا ذوالکبا نوا گشت و بهره و نصيب برد ذوالقرنين از م

يمن است ولى بعضى خطا  كو ذوالحمار و ذوالقرنين و ذى يزن اينها از القاب ملو
يونانى است و اين خلطى فاحش است زيرا ذوالقرنين  کردند گمان کردند که اسکندر

 ".شخصى بود يونانى راز عباد مقرب الهى است و اسکند
 بن سام بن… خضر عليه السالم اسمش ايلياى بن ملکان  – ۱  . ضرخِ :  ۹مأخذ 

نوح است و چون در هر جا نشستى سبزه رستى موسوم بخضر شد و او بر مقدمۀ 
  ذوالقرنين اکبر بسر چشمۀ آب حيات رسيد و از آن بياشاميد و زندگى جاويد يافت و 

  ٢٩٠ص 
لقب پيغمبر که  -۲صحبت او و موسى بن عمران عليهما سالم نص قرآن است. 

   − ۲؛ ۱۰و نيز رجوع کنيد به کتب تاريخ و لغتنامه دهخدا … نام داشت » ارميا«



قسمتهائى از تاريخ روضة الصفا در تاريخ   - ۱ ذوالقرنين. )۳(اسکندر .  :۱۱مأخذ
بارك است براى مزيد اطالع درج ذوالقرنين که مشابه نقل مطالب فوق در لوح م

گردد: "زعم اکثر ارباب تاريخ آنست که بعد از نوح و پيش از ابراهيم بغير از هود مى
و صالح هيچ پيغمبر مبعوث نشده اما کالم بعضى از سلف مخبر است از آنکه 
ذوالقرنين اکبر بعد از صالح و قبل از ابراهيم بر بقۀ رفيعه رسالت و نبوت فايض شده 

مجاهد از عبداهلل بن عمر رضى اهلل عنهما روايت کرده که ذوالقرنين اکبر از انبياى  و 
مرسل است و گفته که دليل بر صحت اين قول آنکه حضرت جالل احديت او را 

ين خطاب و ا  قلنا يا ذوالقرنينبخطاب مستطاب خويش مشرف گردانيده ميفرمايد 
ت اضلۀ انبيا عليهما السالم و بروايمخصوص نتواند بود جز بذوات کامله و نفوس ف

اصح اين ذوالقرنين غير اسکند روميست که در تاريخ ملوك عجم مسطور گشته چه 
نسبت او بيافث بن نوح منتهى ميشود و اسکندر رومى از اعقاب عيص بن اسحق 

نام ذوالقرنين در قرآن کريم در سورۀ الکهف مذکور است قوله تعالٰى :   -۲است "؛ 
نُْه ِذْكًرا ( .١٨/ ۸٦و  ۸٣" آيه   … …َوَيْساُلوَنَك َعن ِذي الَْقْرَنيِْن ُقْل َساْتُلو َعَليُْكم مِّ

ا ان َتتِخَذ ِفيِهْم ُحْسًنا  مَب َوا ا ان ُتَعذِّ ممفسرين   —" ۹٤)  و نيز آيه ُقلَْنا َيا َذا الَْقْرَنْيِن ا
  −اند و تاريخ او را بتفصيل درج نموده قرآن و مورخين در بارۀ ذوالقرنين شأن نزول آيه

کالع بر وزن گشاد بمعنى دليرى و نيرومندى نيز صبر بر سختيهاى  ذوالکالع  : ۱۲ مأخذ
کار زار و آن لقب يکى از ملوك حمير است بنام يزيد بن نعمان نيز لقب سميق بن 
ناکور بن عمرو است رئيس قبيله حمير و همان کسى است که پيغمبر باو نوشت که 

فت و در ست که بشام رمسلمين را در کشتن اسود عنسى کمك کند و نيز همان کسى ا
شام زيست و در جنگ صفين با معاويه بود و هم در جنگ صفين کشته شد. و اهلل 

حمار بر وزن کنار بمعنى خر و ذوالحمار بمعنى صاحب   ذوالحمار : ۱۳ مأخذ.اعلم 
خر لقب اسود عنسى است که در صنعاى يمن دعوى پيغمبرى کرد و جمعى باو 

غمبر را از يمن بيرون کرد و  ... او را ذوالحمار از اينروى گرويدند و بر اثر آن عمال پي
گفتند که خرى سياه داشت و گويند خر را چنان پرورده بود که وقتى او را گفت 



پروردگارت را سجده کن بخاك افتاد و وقتى او را گفت زانو بر زمين نه زانو بر زمين 
مان ابن قيس حميرى يکى از ملوك نع ذوالَيَزن يزن .ذى : ۱۴  مأخذ −نهاد. واهلل اعلم

و اذواء يمن . و او کسى است که از پيش به بعثت رسول اکرم صلوات اهلل عليه و سلم 
 ۱۵ مأخذ –بشارت داد. و يزن نام وادى ايست به يمن و ذو يزن بدانجا منسوب است

ر ، رودبارى است و نام ذويزن پادشاه حمير از آن است زيرا از آن رودبا َيَزنذى:  
نام وادى است در يمن. واديى است به يمن که (ذو) بدان  –حمايت و نگهدارى کرد 

اضافه شود و به سبب وزن فعل غير منصرفست. ذو يزن، يکى از پادشاهان حمير است 
از ين رو بدين نام خوانده شده است که اين وادى را حمايت کرده . و نام ذو يزن عامر 

  ن مالك بن زيد بن زرعة بن سباى اصغر است.بن غوث بن سعد بن عوف بن عدى ب
  ذکر نام ملل و اقوام 

 ۱۶حلٰى قوله اال .نقل بيان جمال مبارك ميفرمايند.  ، تباشير در  عزت  قوم اسرائيل
  ".ت اسرائيل گذشتذلايام : "

را خداوند " زي باب بيستم کتاب حزقيل آيۀ سى و سّوم :کتب عهد عتيق  در  مأخذ
شم دست قوى و بازوى برافراشته و خ ه حيات خودم قسم که هر آينه بايهوه ميفرمايد ب

خواهم نمود و شما را از ميان اّمتها بيرون آورده به دست  ريخته شده بر شما سلطنت
ده ايد جمع ش و بازوى برافراشته و خشم ريخته شده از زمينهائى که در آن پراکنده قوى

 ".خواهم نمود
  ٢٩١ص 

اين سلسله روز بروز : " ۱۷قوله االاحلٰى  ، مشروط است. اسرائيلکسب عزّت قوم 
ترقى خواهد نمود . و از خمودت و مذلت هزاران سال خالصى خواهد يافت . ولى 

ديمه . از ظلمات تقاليد ق مشروط بآنکه بموجب تعاليم الهيه روش و رفتار نمايند
نچه روح اين عصر  و نور  نجات جويند و از کسالت عوائد سابقه رهائى يابند . و بآ

  اين قرن است تشبث نمايند".



" شمس حقيقت طلوع  :  ۱۸قوله االاحلٰى  . مناجات و دعا براى عزت قوم اسرائيل
رائيل زد تا از راههاى دور با نهايت سرور بارض مقدس ورود اسنمود و پرتو هدايت بر 

  ". رمارا بزرگوار فحضرت خليل  ۀيابند. اى پروردگار وعد خويش آشکار کن و سالل
"و همچنين جمهورى :  ۱۹قوله االاحلٰى  . مکزيکو و مردم آن . تبليغ اهالى مکزيک

از  ًابسيار مهم است اغلب اهالى آن بالد کاتوليک متعصبى هستند ابد ومکزيک
  ".الهي خبرى ندارند ۀحقيقت تورات و انجيل و تعاليم جديد

پيشينيانرا بر افروخت . و  ۀردپ"يزدان سرا:  ۲۰قوله االاحلٰى  نمونه اول ، . ايرانيان
:  ۲۱حلٰى قوله االا نمونه دوم ، "؛پرچم فارسيانرا بلند نمود و اختر ايرانيانرا روشن کرد

اين ايرانيان هم بيهوشند و هم خود پسند . گمان کنند که هر يک افالطون زمانند و "
  ".حال اينکه هيچ نميدانند 

   يرانيان سبب و علت عزت ايران و ا
"پروردگار عالميان محض فضل و احسان هيکل ايران  :۲۲قوله االاحلٰى  نمونه اول ،

را بخلعتي مفتخر فرموده و ايرانيان را تاجى بر سر نهاده که جواهر زواهرش بر قرون و 
اعصار بتابد و آن ظهور اين أمر بديع است زيرا هر أمتى و ملتى که بنهايت انحطاط و 

له االاحلٰى قو نمونه دوم ، ؛ شد تا رستخيزى عظمى نگردد بر نخيزد" اضمحالل مبتال
مفر و مقّرى. و ملجأ و پناهى جز ملکوت ابهى نه که ولوله و زلزله در آفاق  " :  ۲۳

  ".عنقريب ايران را معمور. و ايرانيان را عزيز دو جهان نمايدانداخته. و 
  :۲۳قوله االاحلٰى  . گرنداحزاب ايران بخود مشغول و در حالت نزاع با يکدي

احزاب ايران کل مشغول بخود و أکثرى از شدت نزاع و جدال از حيات و زندگانى "
براى مزيد اطالع رجوع کنيد به کتب تاليف شده در دورۀ انقالب  مأخذ  −" بيزار

  مشروطيت.
"ارمنيه دو هزار سال پيش وقتى ظلمات اندر ظلمات بود :  ۲۴قوله االاحلٰى  . ارمنيه

. يکنفس مبارکى از تالمذة مسيح بآن صفحات شتابيد. عاقبت آن اقليم روشن گرديد 
." 



ارمنيه ) "۱رسى کلمات مبارکه است قوله االحلٰى : (در اين قسمت از لوح، مقصود بر
نفس مبارکى از تالمذة يک) "۲". (دو هزار سال پيش وقتى ظلمات اندر ظلمات بود 

 ".مسيح بآن صفحات شتابيد. عاقبت آن اقليم روشن گرديد
 اى که در تاريخ ارامنه و سرزمينتاريخى بيان مبارك در کتب و رساالت عديده مأخذ

آنها نوشته شده، ترجمۀ نفوذ و انتشار ديانت مسيح و تاسيس کليساى ارامنه باختصار 
  چنين است:

قرن سوم ميالدى وارد عالم مسيحيت شد و  آن بتوسط   ) "ارمنستان دراواخر۱(
 ) انجام يافتSt Gregory the Illuminatorشخصى روحانى بنام گريگورى مقدس (

۲۵."  
 .۲۶براى تفصيل بيشتر در تاريخ زندگى گريگورى مقدس رجوع کنيد به 

) بيان مبارك. قوله االحلٰى :روايتى است که دو تن از حواريون حضرت مسيح ۲(
 St. Bartholomew) ( و برتولما  مقدس (ST.Thaddeus)هاى تئوديوس مقدس بنام

  ين ارامنه زماشاعۀ دين مسيح را در ارمنستان نمودند و دنبالۀ فعاليتهاى مذهبى در سر
  ٢٩٢ص 

ميالدى که در قيصريه بديانت حضرت مسيح  ۳۴۷ -۲۴۵توسط گريگورى مقدس 
و ارامنه را با ديانت حضرت مسيح آشنا کرد  رشد نمود و  بمقام اسقفى ارمستان رسيد

۲۷  .  
توضيخ. برتولوما از حواّريون حضرت مسيح است که در انجيل متّى باب دهم جزء 

  و مذکورند.شاگرد حضرت مسيح ع و  دوازده رسول نام برده شده ،  معروف › دوازده ‹
قوله  ترقى و سر حلقه دانايان شدند . صقوم عرب ، در اثر ظهور حضرت محمد 

در جزيرة  بهائم ۀ: "قوم عرب در نهايت جهالت بودند بلکه کور و کر و بمثاب ۲۸االحلٰى 
ة الشتاء و الصيف مألوف و باقبح اعمال و اشنع عادات موصوف چون لالعرب برح

طحاء جلوه نمود . دين اهلل چنان قدرت و قوتى بنمود جمال محمدى ازافق يثرب و ب
که در اندک زمانى اين اقوام جاهله در جميع علوم و فنون سرحلقة دانايان 



شدند.""بغداد مرکز علوم شد. و بخارا مصدر فنون گشت. و علم چنان رايتى در 
باس قتاندلس بلند نمود که جميع دانايان اروپ در مدارس قرطبه و کوردوفان آمده ا

جوانى از اهالى اروپ » از آنجمله«انوار علم را از مشکاة مدارس اسالم مينمودند. 
در مدارس کوردوفان از ائمه دين اسالم تحصيل علوم و فنون نمود. و چون باروپ 

و  … مراجعت کرد. چنان جلوه ئى نمود که او را در مدتى قليله پاپ انتخاب نمودند
  أخذ تاريخىم  - فرانساوى مذکور. و تاريخ مذکور مطبوعاين تفاصيل در تاريخ دريبار 

قوم عرب ، قبل از ظهور اسالم در تاريخ عرب به دوران جاهليت معروف است و طبق 
  معروفند . مورخان عرب و» عرب جاهليّه«اسناد تاريخى قوم عرب در کتب تاريخ به 

نموده و  در حال اروپائى اوضاع اجتماعى و  اقتصادى آن دوره را بدقت بر رسى 
حاضر نيز در تدوام است. کتب بيشمارى در بارۀ تاريخ تمدن اسالم و عرب در ممالك 
اسالمى و اروپا توسط اسالم شناسان عرب و  ايرانى و اروپائى تاليف و تکثير شده 

لۀ گردد. الزم به ياد آورى اين مسئاست که براى نمونه به نام چند تاليف اکتفا مى
هيمن  صادره از قلم تواناى حضرت شوقى افندى ربّانى ولى محبوب خطير در لوح م

امراهلل جّل سلطانه در لوح ديوان عدل الٰهى خطاب به احبّاى امريکا که عازم خدمات 
تبليغى اند تاکيد در اسالم شناسى احبا ميفرمايند که منابع مطالعاتشان بايد بر مبناى 

  : ۲۹منابع بى طرف و موثق باشد

“Those who participate in such a campaign, whether in an organizing 
capacity, or as workers to whose care the execution of the task itself has 
been committed, must, as an essential preliminary to the discharge of 
their duties, thoroughly familiarize themselves with the various aspects 
of the history and teachings of their Faith. In their efforts to achieve this 
purpose they must study for themselves, conscientiously and 
painstakingly, the literature of their Faith, delve into its teachings, 
assimilate its laws and principles, ponder its admonitions, tenets and 
purposes, commit to memory certain of its exhortations and prayers, 
master the essentials of its administration, and keep abreast of its current 
affairs and latest developments. They must strive to obtain, from sources 
that are authoritative and unbiased, a sound knowledge of the history 
and tenets of Islám—the source and background of their Faith—and 



approach reverently and with a mind purged from preconceived ideas 
the study of the Qur’án which, apart from the sacred scriptures of the 
Bábí and Bahá’í Revelations, constitutes the only Book which can be 
regarded as an absolutely authenticated Repository of the Word of God. 
They must devote special attention to the investigation of those 
institutions and circumstances that are directly connected with the origin 
and birth of their Faith, with the station claimed by its Forerunner, and 
with the laws revealed by its Author.” (The Advent of Divine 
Justice.page 49 pocket size) 

نيز تاريخ تمدن اسالم که در آن خارج هائى از منابعى که تاريخ عرب جاهليه و نمونه
) تاريخ مفصل ۱عبارتند از: ( از تعصبات مذهبى مورخين مسيحى برشتۀ تحرير آمده 

  عرب قبل از اسالم. تاليف دکتر جواد على در ده جلد. ترجمۀ دکتر محمد حسين 
  ٢٩٣ص 

) تاريخ تمدن اسالم. تاليف ۲شمسى. ( ۱۳۶۷روحانى. کتابسراى بابل. چاپ اول 
 ۱۳۳۶جورجى زيدان. ترجمۀ على جواهر کالم. انتشارات امير کبير. چاپ پنجم. 

) تاريخ عرب. تاليف فيليپ خورى ِحتّى. ترجمۀ ابوالقاسم پاينده.چاپ ۳شمسى. (
ة حضار«) تمدن اسالم و عرب. تاليف گوستاو لوبون. ۴شمسى. ( ۱۳۶۶دوم آگاه. 

) تاريخ ۵شمسى. ( ۱۳۴۷ه. ترجمه سيد هاشم حسينى. انتشارات اسالمي» العرب
مختصر اديان بزرگ. تاليف فليسين شاله. ترجمۀ دکتر منوچهر خدايارى.کتابخانۀ 

) تاريخ کامل. تاليف عّزالدين على ابن اثير. ۶شمسى. ( ۱۳۵۵طهورى. چاپ دوم. 
شمسى.  ۱۳۷۰ترجمۀ دکتر محّمد حسين روحانى. انتشارات اساطير. چاپ اول. 

تاليف عبدالّرحمن بن محّمد بن َخلدون. منشورات مؤّسسة ) تاريخ ابن خلدون. ۷(
ميالدى. منابع کامل اروپائى در صورت  ۱۹۷۱االٔعلمى للمطبوعات. بيروت. لبنان. 

 کتب مورد استفادش تاريخ تمدن اسالم نوشتۀ جرجى زيدان بتفصيل مندرج است.
ال و ره حدر لوحى خطاب به يکى از  علماى مسلمين در بامسلمين ( ملت بيضاء) 

وضعيت امت اسالم که به حال سقوط فعلي دچار گشته اند بيانات مبارکه باز گوى 
: " و ان کنت ايدک اهلل  ۳۰اوضاع کنونيشان است. در لوحى  ميفرمايند قوله االحلى 



في الرأي السديد و الحذق الشديد تفکر فيما تعود به هذه الملة البيضآء الى نشئتها 
امية العليا... ليس لها اال القوة ملکوتية الهية تجدد قميصها االولى و منزلتها الس

الرثيث و تنبت عرقها االثيث و تنقذها من حضيض سقوطها و هاء هبوطها الى ميم 
  مرکزها و أوج معراجها. اال هي لها اال هي لها هى لها و السالم على من اتبع الهدى".

  سالطين و رؤساى ارض   بعضى از مشاهير ذکر و نام
حضرت   -۳۱ ناپلئون . فردريک ، پطرس کبير ، هنرى ، واشنگتون ، گريبالدى

فرمايند که شمس حقيقت عبدالبهاء جّل ثنائه در لوحى اهل ايران را نصيحت مى
حضرت بهاءاهلل  جّل کبريائهاز ايران اشراق نموده است و  ايرانيان بايد قدر اين موهبت 

عصور و احقاب و دهور  خواهد تابيد و لى  را بدانند که تجلى انوارش در قرون و
طبيقى اى تاند. در قسمتى از لوح مبارك ، مقايسهايرانيان از اين موهبت عظمى غافل

: "اليوم فرنگيان  ۳۱ميفرمايند که فرنگيان به مشاهير خود افتخار ميکنند قوله االحلى 
پيدا شد. و  يمنهايت افتخار بناپلئون اول ميکنند که در فرانسه چنين شخصى عظ

آلمان مباهات بفردريك کبير مينمايند که چنين شخص شهيرى در آلمان جلوه نمود و 
روس افتخار ببطرس اکبر مينمايند که چنين اژدر در ملك روس صفدر گرديد. و 
انگليس بهنرى و امريك بواشنگتن و ايطاليا بگريبالدى. بارى هر ملتى بشخص شهيرى 

سوف  و جميع اين نفوس عظيمه کوکب آفل بودندو لکن  افتخار و مباهات مينمايند
لم تسمع لهم صوتا و ال رکزا و  لکن ايران که موطن مقدس است و مرکز تجلى اقدس 
اهل آن از سمس حقيقت غافل و ذاهل و حال آنکه انوارش بر قرون و عصور بلکه 

را که  قيقىاحقاب و دهور ميتابد و نميدانند که بعضى از اعاظم رجال عالم نگين ع
  باسم اعظم منقوش تعظيم مينمايند".

در   رسىمسائل مندرجه در اين لوح مبارك نظر به اهميت بسيارى که دارد لزوم بر
هاى ظاهرى که در مقايسۀ شهرت مطلب اول ،پذير است. مندرجات آن اجتناب نا

 ملوك و رؤساى ارض در  تاريخ کسب ميکنند و  شهرت حقيقى که اساسش الهى و 
تداوم و امتدادش بالنسبه نسبت به گروه اول (امراى ارض) که دوران فرمانفرمائى آنها 



کوتاه و محدود است، حکومت الهى اديان  ابدى و بى منتهاست. در  بيان مبارك 
هاى رؤساى ارض در هر زمان و دوره را به "کوکب بوضوح مالحظه ميشود که شهرت

ا ، اشاره به حکايت مکالمۀ حضرت ابراهيم باند که بنظر ميرسدآفل" تشبيه نموده
در سورۀ انعام است که بخصوص اشاره به  ۷۸الى  ۷۴پدرش آزر  است در آيات 

  در سورۀ انعام  ۷۷و  ۷۶آيتين 
ا اَفَل َقاَل ال اِحب االِٓفِليَن است: "  ى َكْوَكًبا َقاَل َهـَذا َربِّي َفَلميُْل َراَعَليِْه الل ا َجن َفَلم

)٧٦ ( ْم َيْهِدِني َربِّي الُٔكوَننِٔن لَفَل َقاَل َلا ا ى الَْقَمَر َباِزًغا َقاَل َهـَذا َربِّي َفَلما َرا َفَلم  
  ٢٩٤ص 

الِّيَن  ِمَن الَْقْومِ  در اشاره به اين آيات قرآن در ادبيات ›› کوکب آفل)". ‹‹۷۷( الض
  فارسى بکثرت بکار رفته است. رجوع کنيد به نافۀ سى ام.

اکثر رؤسا و ملوك ارض که در اين بيان مبارك به نام آنان اشاره شده است  مطلب دوم،
و زمان  گرديده و تاريخ »فرديك کبير«نامهاى آشنا است .  در مکتوب مبارك اشاره به 

سلطنت وى در  لوح مبارك قيد نشده است. با مراجعه به کتب تاريخ بنطر ميرسد که 
در مکاتيب فردريك کبير پادشاه پروس در  اواخر نيمۀ اول » فردريك کبير«منظور از 

قرن هيجدهم ميالدى است که در تاريخ بنام فردريك کبير مشهور است. نظر باينکه  
در کتب تاريخ نام سه پادشاه آلمان است شرح مختصرى بنقل از کتاب يك فردرنام  

 ، ُهوَهْنْستوِفنْ فرديك از  سلسله : «  ۳۲ اولمعروف تاريخ بزرگ جهان درج ميگردد . 
پادشاه آلمان در قرون وسطى که شرح مختصر آن اين است : فردريك اول يا فردريك 

پادشاه آلمان شد و سلطۀ  ميالدى در سن سى سالگى ۱۱۵۲ريش قرمز در  
حکمرانيش تا ُرم در ايتاليا گسترده شد. مخالفتها و منازعاتش با پاپ گريگورى هفتم 
و مشارکتش در جنگهاى صليبى بر عليه صالح الدين ايوبى از حوادث برجستۀ قرون 
وسطى است. براى مزيد اطالع در  بارۀ شهرت و  اهميت حکومت و قلمرو 

براى   -› ›تاريخ بزرگ جهان . تاليف کارل گريمبرگ‹‹ نيد به فرمانفرمائيش رجوع ک



اعمال نفوذ قدرت فردريک در امور کليسا و  مخالفتهايش با پاپ گريگورى هفتم 
  .۳۳رجوع کنيد به تاريخ پاپ در قرون وسطى 

ه هر ک »فردريك کبير دّوم« ،  سّومگيوم اّول پادشاه پروس .  -: ، فردريك   ۳۴ دوم 
دو  (پدر و پسر)در قرن هجدهم سلطنت کردند. در کتب تاريخ نوشته اند که با فلسفه 
آشنائى داشت و به فن موسيقى آشنا و  فلوت ميزد ، علم حقوق بين الملل  خصوصى 
و اقتصاد سياسى  و استراتژى را نيز آموخت . و در اوان طفوليت با تعليمات نظامى 

رح کتب تاريخ بتفصيل ثبت است. براى آشنائى به شآشنا شد. شرح فتوحاتش در 
  حال و فتوحات او ميتوان به کتب تاريخ اروپا مراجعه نمود. 

بيان مبارك  قوله االحلٰى : "و سوف لم تسمع لهم صوتا و ال رکزا" رجوع  مطلب سوم،
  .۹۸ام سورۀ مريم آيۀ کنيد به نافه سى

ذکر عدالت و حسن  ك" در الواح مبار : ۳۵ قوله االحلىٰ  . دولت و امپراطور انگليس
انگليس مکرر مذکور ولى حال مشهود شد . و فى الحقيقه اهل  ۀسياست دولت فخيم

اين ديار بعد از صدمات شديده براحت و آسايش رسيدند . و اين اولين نامه ايست 
  ".که من بايران مينگارم

د االمپراطور االعظم جورج "اللهم اي:  ۳۶ قوله االحلىٰ  . دعا در حق امپراطورانگليس
يم ليل على هذا االقلظلها الظالرحمانية و ادم  كانگلترا بتوفيقات عاهل الخامس

  ك".و حمايتك و صون كالجليل بعون
هم يا مؤيد کّل لل (ا ":  ۳۷قوله االحلٰى  . دعا در حق حکومات و سلطنتهاى عادله

کل حکومة  كأيد بفيض رحمانيتاسطة على العزة االبدية" " قو سلطنة  عادلة)سلطة 
تعدل بين رعاياها.""ان تؤيد هذه الحکومة العادلة التى ضربت أطناب خبائها على 

  ".هرت العدالة برهانها في أقاليمها العامرة الباهرةظممالک واسعة شاسعة. و أ
"حکايت کنند که چون سلطان محّمد  : ۳۸ قوله االحلىٰ  . سلطان محّمد عثمانى

سلطان  : ۳۹رجوع کنيد به تاريخ جهان آراء  -…"نيه را محاصره نمودعثمانى قسطنط



از …  بى مزاحمت غير بر تخت نشست  ۸۴۸محمد بن سلطان مراد در ششم محرم 
  جمله تاييداتش آنکه همت بر تسخير استنبول گماشته نخست خواست تا مدد فرنگ 

  ٢٩٥ص 
ه تسخير آنجا که دست متوج ۸۵۷و در سنۀ سبع و خمسين … از آنجا منقطع گردد 

تسلط هيچ پادشاهى بدو نرسيده بود شده بتدبير غرايب و تصانيف بديعه آنجا را در 
  .شنبه بيستم ربيع االول سنۀ مذکوره جبرًا و قهرًا بگرفتسه
له قو کوه . صالح الدين أول ايوبى ملك ناصر . صالح الدين ملك منصور .شير

" (صالح الدين) أول ايوبى. يعنى پسر ايوب برادر زادۀ شيرکوه لقبش   : ۴۰ االحلىٰ 
الملك الناصر است. اين شخص با قوم مهاجم اهل صليب محاربه کرد و غلبه نمود 

ملك منصور که منسوب أيوب است فتح عکا » صالح الدين«... بعد از صد سال 
مطالعۀ   مقصود از تحقيق ، تحقيق  -کرد و تمام صليبيون را از برية الشام براند ..."

تطبيقى تاريخ ، حوادث و فرق ميان دو صالح الدين است که اختالف زمان حکومت 
رح تاريخ و ش -و پيروزى هايشان در جنگهاى صليبى در لوح مبارك آورده شده است 

الدين ايوبى با جنگهاى صليبى بستگى کامل دارد. بيان مبارك در اشاره حال صالح
بش کامًال روشن و در کتب تاريخ در  اواسط قرن ششم هجرى مطابق باسم او و نس

ميالدى ثبت شده است.  در کتاب تاريخ عرب تاليف مورخ شهير  اواخر قرن  ۱۱۷۱
بيستم فيليپ خورى ِحتّى بنقل از ساير منابع اروپائى و  عرب و  تاريخ ابوالفدا برشته 

صالح  ر  نامم با بيان مبارك  در ذکتحرير در آمده است که قسمتهائى که ارتباط مستقي
ظهور صالح : " ۴۱در لوح مذکور دارد باين صورت درج گرديده است  الدين ايوبى
نورالدين همدست اليقى بنام شيرکوه داشت که فرتوتى و ضعف دولت    الدين ايوبى

فاطمى را غنيمت شمرده از پس چند توفيق جنگى و سياسى که در مصر بدست آورد  
الح الدين يوسف ملقب به ملك ناصر  در تکريت بر ساحل دجله بسال سلطان ص

م) از پدر و مادرى کرد زاده بود. بسال دوم والدت وى پدرش  ۱۱۳۸هجرى ؛  ۵۳۳(
از جوانى صالح الدين و … ايوب از جانب اتابك زنگى حکومت بعلبك يافت 



و صرف همۀ توجه ا دوران تعليم وى که بسوريه بود چندان نميدانيم ، آنچه مسلم است
م) نامش بزبانها افتاد ۱۱۶۴هجرى ؛  ۵۶۰مباحث دينى ميشده است. تنها بسال (

ا ميلى با او برفت  و اوج اقبالش از آنجو در حملۀ اول که عمويش بمصر  ميبرد با بى
آغاز شد. وى دو آرزوى مهم بدل داشت: يکى آنکه در مصر مذهب سنى را بجاى 

هجرى ،  ۵۶۵يگر آنکه بر ضد فرنگان جهاد کند. بسال )مذهب شيعه رواج دهد و د
براى وصول بآرزوى دوم تسلط بر سوريه را  … الدين بوزارت رسيد م) صالح۱۱۶۹

م) صالح الدين بمصر اعالم استقالل ۱۱۷۴هجرى ؛  ۵۷۰الزم ميشمرد . بسال (… 
الدين م) خليفۀ بغداد بتقاضاى صالح۱۱۷۵هجرى ؛  ۵۷۱در مه سال (… کرد 

با  …واليت مصر و مغرب نوبه و عربستان غربى و فلسطين و سوريۀ وسطى را بدو داد 
» گانۀ روزگارسلطان ي«اين ترتيب صالح الدين به تعبير مورخ خويشاوند او ابوالفداء 

شد. پس از ده سال قهرمان ايوبى موصل را باطاعت آورد و اميران عراق را تابع 
انب بنگيان آسوده خاطر شد همت خويش را الدين از جوقتى صالح… خويش کرد 

اى که هجرى) پس از محاصره ۵۸۳م ؛ ۱۱۸۷صرف حملۀ فرنگان کرد و اول ژوئن (
شش روز بود طبريه را بگرفت. از آن پس پيکار حّطين (بفتح يا کسر اول) مجاور طبريه 

ين الدژوئن دوام داشت.  پيکار بروز جمعه آغاز شد که براى صالح ۴و  ۳بود که بروز 
 ۲۰۰۰۰روزى خجسته اما براى مسيحيان روزى بسيار شوم بود و همۀ ايشان که بشمار 

بودند بجز آنها که از گرما و تشنگى نابود شدند بچنگ مسلمانان افتادند. گى دو 
لوسينيان شاه بيت المقدس سر اسيران برجسته بود. سلطان بزرگوار پادشاه اسير را به 

 فيروزى حّطين براى فرنگان ضربت نهائى بود. از آن… د نيکى پذيرفت و  احترام کر
پس محاصرۀ بيت المقدس که پادگان آن در حّطين نابود شده بود يك هفته طول 

هجرى) شهر سقوط کرد و در مسجد اقصى  ۵۸۳م ؛ ۱۱۷۸کشيد و به دوم اکتبر (
صداى اذان بجاى ناقوس مسيحى طنين انداخت و صليب طالئى که بر گنبد صخره 

  الدين افتاد و درهم شکست. استيال بر پايتخت التينيان ود بدست مردان صالحب
  



  ٢٩٦ص 
 ۴۲ منصور ملك –الدين بر همۀ شهرهاى فرنگى نشين شام بود. " بمنزلۀ تسلط صالح

قلوون از … م) بجکومت رسيد ۱۲۹۰ -۱۲۷۹هجرى ؛  ۶۸۹ -۶۷۸:  قالوون (
اد که يدان پيکار نيز قالوون نشان دبم… جمله دشمنان خطرناك صليبيان بشمار بود 

 و قلعۀ مرقب که تسخير ناپذير  بنظر ميرسيد و بر اوجاست     ملك منصورلقب   در خور
م ۱۲۸۵مه ( ۲۵روز محاصره به  ۳۸اى بنزديك طرطوس بدريا مشرف بود بعد از تپه
طرابلس که از جملۀ نخستين و مهمترين متصرفات … هجرى) تسليم او شد  ۶۸۴؛ 
هجرى) بتصرف آمد و شهر و هم باروى آن کامال  ۶۸۸م ؛ ۱۲۸۹يبيان بود بآوريل )صل

از پى تصرف طرابلس قلعۀ نيرومند بترون که بجنوب آن بود سقوط کرد. … ويران شد 
نوز بر ديوار هاى بيبرس ههائى که چون کتيبهقالوون يادگار اين پيروزيها را در کتيبه

توان " براى مطالعه و مزيد اطالع  براى نمونه مىها بجاست جاويد کرده است.قلعه
 به کتب ذيل مراجعه نمود:

تاريخ ابن خلکان و تاريخ ابن خلدون. و در مآخذ غربى ميتوان به کتب ذيل مراجعه 
  نمود.

The Age of the Crusaders, by: P.M. Holt. Longman Group UK 
Limited. Fifth impression.  
A. S. Atiya, The Crusade in the Later Middle Ages (London,). 
 

  مآخذ و منابع
  .۲۵۵ص  ۱م . ج   ۱
  . تاليف جمز هاکس.۷۹۶قاموس کتاب مقدس ص   ۲
  .۲۰ص  ۳م . ج   ۳
  . تاليف جمز هاکس.۷۹۵قاموس کتاب مقدس ص   ۴
  .۵۶ص  ۲ج   ۵



  .۳۵۳ص  ۳م . ج   ۶
  .۶۶۴ص  ۱۷لدهخدا ج   ۷
        .۳۶۶ص  ۳م . ج   ۸
  . تاليف قاضى احمد غفارى قزوينى.۱۴آراء ص تاريخ جهان   ۹

            .۶۰۷ص  ۱۹لدهخدا ج   ۱۰
  .۹۱ص  ۱تاريخ روضة الصفا ج   ۱۱
          .۳۵۹ص  ۱راهنماى دانشوران ج   ۱۲
    .۳۵۱ص  ۱راهنماى دانشوران ج   ۱۳
  .۱۵۰ص  ۲۲لدهخدا ج   ۱۴
  (نقل از تاج العروس). ۱۸۴ص  ۴۶لدهخدا ج   ۱۵
  .۳۶۳ – ۳۶۵صص  ۳م . ج   ۱۶
  .۳۶۳ص  ۳م . ج   ۱۷
  .۳۶۵ص  ۳م . ج   ۱۸
  .۱۶ص  ۳م . ج   ۱۹
  .۶۴ص  ۲م . ج   ۲۰
  .۳۱۵ص  ۳م . ج   ۲۱
  .۲۵۸ص  ۲م . ج   ۲۲
  .۲۸۷ص  ۲م . ج   ۲۳
 .۴۳ص  ۳م . ج   ۲۴

26 P.C. Gulesseria, The Armenian Church (tr. 1939,repr. 1970) ; 
D. Attwater, the Christian Churches of the  
East (2 vol., rev.  ed. 1961). 
26 A Life of Gregory by the vartabed Matthew, published in 

Armenian at Venice in 1749, was translated into English by Rev. S.C. 
Malan, 1868 



27 The Armenian Aposttolic Orthodox Church, by Haatch 
Tchilingirian. 

  .۱۱۰ -۱۱۱صص  ۲م . ج   ۲۸
29 The Advent of Divine Justice. 

            .۱۱۷  - ۱۱۸صص  ۱م . ج   ۳۰
  .۳۵۰ص  ۳م . ج   ۳۱
 . تاليف کارل برگ.۲۵۷ – ۲۷۷صص  ۴تاريخ بزرگ جهان ج   ۳۲

33 The Medieval Papacy. By:  Geoffrey  Barraclough. W.W. 
Norton & Company. 1979. (pages107-110) 

  . تاليف کارل برگ.۱۰۳ – ۱۶۸صص  ۹تاريخ بزرگ جهان ج   ۳۴
 .۳۴۶ص  ۳م . ج   ۳۵
  .۳۴۷ص  ۳م . ج   ۳۶
  .۳۱۳ص  ۲م . ج   ۳۷
              .۱۲۱ص  ۲م . ج   ۳۸
  . تاليف قاضى احمد غفارى قزوينى.۲۴۵تاريخ جهان آراء ص   ۳۹
  .۲۲۰ص  ۳م . ج   ۴۰
  تاليف فيليپ خورى حتّى. ترجمه ۸۱۸ – ۸۲۱تاريخ عرب صص   ۴۱

  ابوالقاسم پاينده.
  ترجمه . تاليف فيليپ خورى حتّى. ۸۳۳ – ۸۳۲تاريخ عرب صص   ۴۲

 ابوالقاسم پاينده.  
   



  ٢٩٧ص 

  
  
  

  بيست و نهم نافه
  
  

  در ذکر قراء . مدائن و شهر ها . اماکن
   ممالک اياالت .

   



  ٢٩٨ص 
  بيست و نهم نافه

  ممالک در ذکر قراء . مدائن و شهر ها . اماکن . اياالت .
ه از جمله  بمناستهاى مختلفى ک حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در مکاتيب مبارکه مقدمه

موطن و شهر مؤمنين صدر امراهلل بوده و در جواب سؤال احباءاهلل و ساير مسائل نام و 
نمونه هائى از ذکر  قراء ، شهر ها ، واليات ، ممالك و قارات عالم را فرموده اند. 

  .باين شرح است بياناتاين قبيل 
َوَكَذِلَك اْوَحيَْنا اَليَْك ُقْرآًنا َعَرِبيا : "" ۷/٤٢سورۀ شورٰى آيۀ   مّکه (بطحاء)ام القرى. 

  "…َمْن َحْوَلَها  نِذَر ام الُْقَرى وَ ِلتُ 
ذکر ام القرى در قسمتى از لوحى صادر شده و اشاره به ادعاهاى سخيف  ام القرى

ت من گرديدند که اعراض بر حقانيّ اى متشبث مىفرمايند که بهر وسيلهاهل بيان مى
اويل اساسشان تاهلل نمايند . از جمله اعتراضات خصمانه و ايرادات واهى و بىظهرهيُ 

آيات حضرت رّب اعلٰى بزعم باطلشان بود که به بعضى از آنها هيکل مبارك اشاره 
فرموده و نيز در مقابل امثال اينگونه اعتراضات مردوده، دالئل محکم و  استوارى را 

رسى نمود. در ت که به اصل لوح مراجعه و  آن را برفرمايند که الزم اساقامه مى
فرمايند و مضمون بيان مبارك اينست که : اى اهل بيان قسمتى از لوح مبارك اشاره مى

ى کنيد بما نشان دهيد که کدام يك از اشاراتاهلل اعتراض مىيظهرهشما که به ظهور  من
درورۀ ظهور حضرت رّب  که در احاديث اسالمى وقوع آن موافق حوادث و اتفاقات

اعلى بود که هيچکدام بصورت ظاهرى اتفاق نيفتاد و يکى از آن مواعيد در اخبار 
مذهب شيعه جمع شدن نقباء و نجبا در ام القرى (مکه) است. قسمتى از بيان مبارك 

فرقانم و  أعلى روحي له الفداء فرمودند من موعود  حضرت : "۱اينست قوله االحلٰى 
سيفه لقائم الموعود أينا ان کان هذا هو .بر پا شد و طامۀ کبرى ظاهر گشت  قيامت

رويجه اين ت .االسنه  و جنوده المجنده و أين االعنة اينو .المسلول و اين لوائه المعقود
النجباء و  و اءالنقب أين طيران .الغراء و أين تعميمه الطريقة السمحة البيضاء للشريعة



" (نگارنده. بيان مبارك اشاره به احاديث مروى در ظهور أم القرىفيماعهم أين اجت
  قائم موعود در معارف شيعه است).

 مأخذ − ۲الُقرٰى لقب شهر مّکه است ام  -۱  مآخذ و سوابق آن در معارف اسالمى
بيان مبارك در کتب حديث. اخبار  در ظهور قائم و کيفيت ظهور آنحضرت در کتب 

ر معارف شيعه بتفصيل درج گرديده است. مال محسن فيض کاشانى از اى دعديده
محّدثين کبير  مذهب شيعه و صاحب مجموعۀ بسيار مفصل احاديث شيعه بنام وافى 
است ، در تاليف ديگرى که بنام نوادر االخبار فيما يتعلق باصول الّدين معروف است 

که  و در آن اخبار و حوادثىبخشى از کتاب را بنام کتاب انباء قائم اختصاص داده 
   .۳داللت بر ظهور قائم دارد درج گرديده است 

شرقت االرض بنور ربها ... و تزينت البطحاء. أ" : ۴قوله االحلٰى   . مّکه (بطحاء)
  ".بظهور خير الورى

"فى  : ۵قوله االحلٰى  نمونه اول ، .خطه جليل ،  كکشور تابنا،  كپا ۀخط زنجان ،
"آنخطه  : ۶قوله االحلٰى  نمونه دوم ،؛  زنجان بدماء مطهره مخمر است ۀالحقيقة  خط

اخيار مهبط اسرار و مظهر انوار ... حيف ۀپاک کشور تابناک است . سرور ابرار و قدو
از  براى اجتنابمأخذ  − جليل از فيضان نيسان هدايت ممنوع ماند ۀاست که آنخط

) ۱عات موجوده قناعت ميگردد. (تفصيل در کالم به چهار مأخذ از  کتب و اطال
در  ۱۷۵ص ۳)  کتاب ظهور الحق ، تاليف فاضل مازندرانى، جلد ۲تاريخ نبيل. (

رديف ، زنجان ارض الزاء که بتفصيل نام اصحاب اوليه و مؤمنين عصر رسولى و 
) محاضرات تاليف ۳کيفيت ايمان و شهادتهاى جانگدازشان درج گرديده است. (

جلد  ۷) مصابيح هدايت ۴القدر عبدالحميد اشراق خاورى. ( دانشمند و فاضل جليل
  ›.جناب آقا ميرزا حسين زنجانى‹اول در ذيل 

  ٢٩٨ص 
از اماکن بسيار مهم در عصر رسولى و  قهرمانان بسيارى از آن خّطۀ تابناك  زنجان

 حضرت االعلىٰ  اند که از جمله وقايع زنجان در عهد جمال علىٰ بمنصه ظهور رسيده



جّل ذکره اتفاق افتاد و جملۀ احبّاى الهى با آن وقايع حزن انگيز و مراتب  لىٰ نقطۀ او
از جمله وقايع حزن  –شان آشنائى کامل دارند درجات وفادارى و  از جان گذشتگى

انگيز که در صفحات مشعشع تاريخ امر مبارك ثبت است شرح شهادت دو تن از  
مؤمنين و باسالن امر  آقا سيد اشرف و جناب ابا بصير در دورۀ عهد ابهٰى است که 

: "ابا بصير و سيد  ۸شرح آن در تاليف نفيس محاضرات باين شرح درج گرديده است 
واقعۀ زنجان بشهادت رسيده بودند هر دو را در يکروز در شهر اشرف که پدر ايشان در 

زنجان سر بريدند ابابصير زانو بر زمين زده بدعا مشغول بود که مير غضب او را کشت 
و سيد اشرف هم ابتدا چندان کتك خورد که خون از زير ناخنهايش جارى شد در 

يد اشرف کردند مادر س حالى که جسد ابا بصير را در بغل گرفته بود سر از تنش جدا
را بزندان نزد پسرش فرستادند شايد او را وادار به تبرى کند تا از کشتن نجات يابد ولى 
مادرش او را تشويق کرد که مانند ابا بصير در راه خدا جان خود را نثار نمايد." و نيز 
در  محاضرات در ضمن لوح خطاب باشرف از قلم جمال قدم جّل جالله، تفصيل 

از  شرح  جانگداز شهادت ابا بصير و  سيد اشرف نقل شده است که براى  مفصلى
: " يکى از احباى الهى اين لوح جمال قدم جل جالله  ۹مزيد اطالع درج ميگردد 

آقا سيد اشرف انشاءاهلل بنفحات حب محبوب و  …«را تالوت کرد. قوله تعالٰى: 
در گذشته  و بفضاى  نسائم جذب طلعت مقصود مشغول بوده از عالم و عالمين

المکان شتافته زيرا آنچه غير از ذکر و حب حضرت محبوب است اشباحى است فانيه 
سائلى گفت مخاطب اين کدام اشرف است ؟ يکى از » …و اظاللى است زائله 

ياران الهى در جواب فرمود: اين لوح مبارك باعزاز جناب سيد اشرف زنجانى است 
هادت رسيد سيد اشرف در زمان واقعۀ زنجان در قلعه که با جناب بصير  در زنجان بش

بدنيا آمد مادرش عنبر خانم بود که بام اشرف معروفست و اسم جناب بصير هم 
على بصير نا بينا بدنيا آمده بود ولى در ايمان و ايقان على بوده است. جناب نقدنقد
اند و مودهنسبت فرنظير بود و جمالقدم جل جالله در الواح مبارکه عنايات بسيار بى

نهم و م«اند ، از جمله در ضمن لوحى ميفرمايند: او را بلقب بصير سر افراز کرده



البصير عليه ثناءاهلل و ذکره لعمرى انجذب بندائه حقائق االشياء اذ طلع عن افق بيته 
بثناء ربه و کان مناديا بين العباد بهذا االسم الذى منه اضطربت البالد الى ان شرب 

على الشهادة و فاز بما ال فاز احد قبله کذلك نزلنا االمر فى االلواح" جناب نقدکأس 
بصير در نزد خواهران خود بسر ميبرده است و چون بعرفان من يظهره اهلل فائز گرديد و 
بآستان مبارك منتسب شد خواهرانش او را از منزل خود بيرون کردند و جناب سيّد 

ر خانم [ام اشرف] از او  پذيرائى ميکرد بصير بگفتۀ ام اشرف او را نزد خود برد و عنب
اشرف اشعار ميگفت و سيّد اشرف مينوشت اطالع بصير از آيات قرآنيه و احاديث 
زياد بود و بعضى از طالب علوم معنى آيات را از او ميپرسيدند با آنکه در بين عموم 

نى ز شهادتش او را در زميمعروف بود و همه ميدانستند که بامر بديع ايمان دارد. پس ا
که مال سيّد اشرف بود و بعدا بحاجى ايمان زنجانى رسيد دفن کردند وقبر او معلوم 

  بود".
 ةزود برکتاالبهى و  ك" فرجع الى وطن جمال : ۱۰قوله االحلٰى  الجزيرة الخضراء ،

خضراء ال الجزيرة في كکبرى معتمدًا على نشر آيات الغناء مستبشرًا ببشارةٍ  كمن حديقت
  ". اشاره به مازندران است.االبهى كوطن جمالم

طه زمين بسيار مهّم از نق در معارف امر اسنى به دو سر الجزيرة الخضراءنظر باينکه 
  نظر تاريخى در الواح تبيينى و نزولى مذکور است مطلب مختصرى درج ميگردد. 

اين اسم براى ساير مدائن در عراق عرب نيز در الواح مبارکه و  ،  الجزيرة الخضراء
ه بخضراء و  جزيرهتاريخ عرب مذکور است به اين شرح : در فرهنگنامه ها در ذيل 

  نقاط و اماکن متعددى اشاره شده است.
  ٣٠٠ص 

، در افواه بابيان عصر اّول مقبرۀ طبرسى  الف:   ۱۱) اسرار االٓثار ۱(. الجزيرة الخضراء
در  ، وبمازندران که مستقّر شخص قّدوس و اصحاب قرار گرفت بآن مسّمى بود. 

اب هذا کت لوحى در حّق ادرنه چنين مسطور است قوله: "بسم اهلل االقدس االعلىٰ 
من لّدنا الى الّذى استشرق من بوارق انوار ربّه و استغرب عن االوطان الى ان ورد فى 



لّتى سّميناها من قبل بالجزيرة الخضراء و من بعد جوار رحمة ربّه الّرحمن فى االرض ا
 ، و در لوح طرازات جها بارض الّسر بما قّدر فى لوح القضاء من لدن عليم حکيم" 

است قوله: "انّا قصدنا يوًما من االيّام جزيرتنا الخضراء فلّما وردنا رأينا انهارها جارية 
هر وف شبيه به نيم دائره محدود بنو اشجارها ملتفة" الخ که مراد باغ رضوان زمين معر

، و در خطابى در وصف عّکاء است قوله: "نفحات قدس چگونه در  دالميباشد. 
وادى قدس منتشر ميشد و شميم نسيم حدائق ابهى مشام اهل جزيرۀ خضراء را چگونه 

: باب نهم، در ذکر ديار بکر و ربيعه ، در صور االقاليم ۱۲) جزيره ۲معّطر مينمود"؛ (
ا  جزيره ميخوانند بيست و نه شهر است و گرمسير و حدودش با واليات روم و ارمن آنر

) ۳و شام و کردستان و عراق عرب پيوسته است و شهر موصل دارالملك آنجاست؛ (
: که آنرا جزيرۀ َاقوَر و جزيرۀ قور و اقليم اقور نيز گويند عرب به بين النهرين ۱۳جزيره 

دان الخالفة الشرقيه آرد: اعراب بالد بين النهرين عليا عليا اطالق ميکردند. مؤلف بل
. هاى آنجا را در بر ميگرفترا جزيره ميناميدند، زيرا آبهاى دجله و فرات عليا جلگه

زمين به سه قسمت تقسيم ميگرديد و هر قسمت را ديار ميگفتند و عبارت بوده اين سر
انهاى بيلۀ ربيعه و ُمضر و بکر که در زماز ديار بکر و ديار ربيعه و ديار ُمَضر، بنام سه ق

قبل از اسالم بفرمان سالطين ساسانى بآنجا کوچ نموده و مسکن هر قبيله بنام آن قبيله 
  موسوم شده بود".

الحلٰى قوله ا . قدس االقداس ، آرزوى قوم يهود براى تجديد بناى سلطنت سليمانى
قدير  هره و نصيب از فيض حضرت"هزاران هزار اسرائيل باين اقليم شتافتند تا ب :۱۴

برند. باديه ها پيمودند تا بسر منزل مقصود رسيدند . ولى جز در و ديوار چيزى نديدند 
. ايامى زيستند و گريستند و ناله و فغان نمودند و در درياى احزان غريق گشتند نوميد 

هايت ن شدند و خويشرا بآينده نويد دادند بارى دو هزار سال است که چنين ميرود و
آمال تجديد معبد سليمانست که پسى ديوار ويران او ناله و ندبه مينمايند و گريه و نوحه 
ميکنند و مويه و زارى مينمايند که اين ديوار کى پايدار گردد و حال آنکه اين سنگ و 

  ".بايد قدس االقداس را در جهان جان و دل تأسيس نمودگلست نه جان و دل . 



در قاموس کتاب مقدس به اين شرح نوشته شده است  داسمطلب اول ، قدس االق
: "محّل و مسکن مخفى که از هيکل ترتيب يافته صندوق عهد در آنجا گذارده  ۱۵

) براى حرکت ۱( "هزاران هزار اسرائيل باين اقليم شتافتند" مطلب دوم،شده بود" ؛  
طلب مو روى آوردن قوم اسرائيل به ارض مقدس رجوع کنيد به نافه بيست و هشتم ؛ 

) ۱( : ۱۶قاموس کتاب مقدس  . سوم ، سلطنت سليمانى و تجديد معبد سليمان
سليمان (يعنى پر از سالمتى) و  او جانشين داود و يکى از چهار پسر او از بت شبع بود 

) بشارت بمعبد سليمان: ۲( -۱۴/۴و  ۵/ ۳تواريخ ايّام  ، اّول ۵/۱۴دوم سموئيل 
) به سلطنت رسيدن سليمان: کتاب اول ۳. (۱۵الى  ۱۲/  ۷کتاب دوم سموئيل باب 

وصاياى داود در برگزيدن سليمان به  ۲۴/ ۴؛ باب ۵۳الى  ۳۴/ ۱پادشاهان باب 
اطالع در   . براى مزيد۲۹و  ۲۸پادشاهى و بناى هيکل: اول تواريخ ايام باب هاى  

چگونگى بناى معبد رجوع کنيد به کتاب عهد عتيق ، کتاب اول و دوم پادشاهان و 
مطلب ؛ ›  ۱۸هيکل ‹و › ۱۷اورشليم‹نيز  رجوع کنيد به قاموس کتاب مقدس در ذيل : 

 – بايد قدس االقداس را در جهان جان و دل تأسيس نمود." "چهارم ، تبيين مبارك 
ان مبارك در حقيقت نشان ميدهد که عزت قوم يهود و  مطالعۀ متن کامل لوح و بي

رسيدن به مواعيد مندرجه در  کتب عهد قديم منوط به فهميدن مندرجات عهد قديم 
  است و  نبايد به ظاهر آن کلمات و بشارات توجه نمود.

  ٣٠١ص 
: "البقعة النوراء"؛ "و استقر  ۱۹قوله االحلٰى  اراضى مقدسه النه و کاشانه انبياء.

مأخذ بيان مبارك در توقيعات حضرت ولى  –لعرش االعظم فى هذا القطر المکرم" ا
: "آئينى جديد و نظمى  ۲۰در لوح مبارك قرن است. قوله االحلٰى  امراهلل جّل سلطانه

بديع و جامعه ئى مستقل مويد و موفق گرديد در آغاز انتشارش اين امر مبين از خطه 
وره عراق و هندوستان سرايت نمود و  در ممالك فارس مهد آئين نازنين بممالك مجا

ه کبيره مرکز خالفت عظمى و ارض ِسر رنّ  ۀعثمانيان خيمه و خرگاه برافراخت در مدين
يعاد النه در ارض مملکوتيش مرتفع شد و زلزله بارکان دولت جائره بينداخت سپس 



 کبرى وادى النبيل مأدبة اهلل ۀمقر و مأوى جست و در مرج عّکا ملحم انبياء و مرسلين
رجوع کنيد به » مرسلين«(براى لفظ  ُمبارکه بيضاء استقرار يافت" ۀمدينه محصنه بقع

  .نافه سى و يکم در آيات نقل شده از قرآن کريم
  و کشورها كدر ذکر ممال

ايرانرا از آغاز مشکبيز فرمودى و شور  كخا» يزدانا كپا"«  : ۲۱قوله االحلٰى  . ايران
انگيز. و دانش خيز . و گوهر ريز. از خاورش همواره خورشيدت نور افشان. و در 
باخترش ماه تابان نمايان. کشورش مهر پرور. و دشت بهشت آسايش پر گل و گياه 

  ".جان پرور
شور مقدس ايران "کو آن خسرو کشور اثير".  اشاره به ک : ۲۲قوله االحلٰى  کشور اثير ،

  موطن جمال مبارك است. 
: "أرض الطف  فتحمل کل کرب و بالء . حتى وصل  ۲۳قوله االحلٰى  ارض طّف .

الى بقعة کربالء. أرض احمّرت بدماء مطهرة من االصفياء . و تعطر ارجائها بنفحات 
) ۲( ؛  ۲۴) رجوع کنيد به اسرار االٓثار ۱رائحة طيبة انتشرت من ثار سيد الشهداء". (

 بالفتح ، والفاء مشددة ؛ و هو في اللغة ما أشرف من أرض العرب على  ۲۵ الطف :
: أرض من ضاحية الکوفة في طريق البرية فيها کان مقتل و الطفريف العراق ، 

  اهلل عنه.الحسين ابن على، رضي
 : "و أدرك الحضور بين يديك في الزوراء".  معجم البلدان ۲۶قوله االحلٰى  زوراء .

: ام الدنيا و سيّدُة البالد ؛ براى مزيد اطالع  ۲۷) َبْغَداُد ۱: مدينة الّسالم. بغداد. ( ۲۷
:  ۲۹) قاموس ايقان ۲.تاليف ياقوت حموى؛ ( ۲۸رجوع کنيد به کتاب معجم البلدان 

: در ذيل زوراء شرح مفصلى  ۳۰شرح کاملى در ذيل دارالّسالم ؛ و نيز در قاموس ايقان 
  درج شده است.

) ۲) لوح ابن ذئب. (۱مقصود اسالمبول (قسطنطنيه) است. ( .۳۱المدينة الکبرى 
  .۳۲) رجوع کنيد به رحيق مختوم ۳.(۱۲۰کتاب مستطاب اقدس، يادداشت  ۸۹بند 



"ارض السّر الشاسعة االرجاء".  مقصود ادرنه است. کتاب  . ۳۳ ارض سرّ (ادرنه )
  .۳۷طاب اقدس بند مست
"هذه البقعة المبارکة".  اشاره به مدينۀ عکا است. کتاب  . ۳۴ قعة المبارکةبال

  .۱۲۷مستطاب اقدس، يادداشت 
: تأنيث االْٔحَدب :  ۳۶) الَحْدباُء ۱شهرت شهر موصل در عراق عرب. ( . ۳۵ حدباء

ها ، و ناسم لمدينة الموصل،  سميت بذلك الحتداب في دجلتها و اعوجاج في جريا
پشت . لقب و شهرت شهر موصل. ) عربى بمعنى گوژ۲ذکر ذلك في الشعر کثير ؛ (

در لوحى صادر در ادرنه خطاب به شيخ سلمان در ضمن بيان اسارت از بغداد بموصل 
  ". ۳۷چنين مذکور است 

قمصر . ؛   ۳۹رجوع کنيد به اسرار االٓثار   مازگان . . ۳۸ مازگان . قمصر . آران
 آران .؛   ۴۰رجوع کنيد به شرحى در بارۀ اين دو  شهر  در کتاب محاضرات  مازگان.

  .۴۱رجوع کنيد به اسرار االٓثار  
در  ك"در آن مدينه نفوس در نهايت غفلت و منهم :  ۴۲قوله االحلٰى   . پاريس

  ".شهوات نفس
  ٣٠٢ص 
نش نفوسى در "بخارا وقتى عقل افزا بود و مرکز علم و دا:  ۴۳قوله االحلٰى   . بخارا

المى گشتند عالم اس آنجا تربيت شدند که فى الحقيقه سبب نشر معارف و علوم و فنون
مشاهير قدماى فضالى اسالم در بخارا تحصيل نمودند ولى بکلى آن بساط بر چيده 

بيان مبارك در باره مأخذ.  −" شد. و علم و عرفان محصور در مقدمات فقه گرديد
مى و تاريخى بخارا  که از چه زمانى و تا چه دوره اى سوابق درخشان فرهنگى و عل

مراکز مهم علوم اسالمى و فرهنگ و ادبيات بود. براى مزيد اطالع مختصر به اين 
ها و تاريخ ادبيات و  تصوف مراجعه ميگردد. ها ، فرهنگنامهبيان مبارك، به لغتنامه

و أجلّها ، ُيعَبر  ٕاليها من آُمل : بالضم : من اعظم ُمُدن ما وراء النهر  ۴۴ بَُخارى)  ۱(
َور : و اما نزهة البالد … الّشّط ، و بينها و بين جيهون  ؛ و قال صاحب کتاب الص



قال   …ماوراَء النّهر فإني لم اَر و ال بلغني في إالسالم بلدًا احسن خارجًا من ُبخارى 
ه جيحون ف نهر يقال لرسول اهلل، صلى اهلل عليه و سلّم: سُتفَتح مدينة بُخراسان خل

: شهريست مشهور از ماوراء النهر و  ۴۵ بُخارا) ۲تسّمى ُبخارى ، محفوفة بالرحمة ؛  (
اند مشتق از بخارست بمعنى بسيار علم. که چون در آنشهر علماء و فضال بسيار بوده

آن تاجيك و فارسى زبان و جمعى ازبك  مردم … بنا بر آن بدين نام موسوم شده است 
نقل قسمتهائى از دو تاريخ معتبر  موجود در   بارۀ شهر بخارا  −و ترك و يهودى هستند

، تاريخ ادبى  ماخذ اولو عظمت فرهنگ اسالمى و ادبى آن کمك شايان مينمايد. 
اهلل يحبايران تاليف مستشرق معروف ادوارد براون و ديگر تاريخ ادبيات ايران تاليف ذ

  صفا استاد دانشکدۀ ادبيات ايران است که از اين دو کتاب نقل و اقتباس ميگردد:
: بخارا پايتخت ملوك سامانيان بود و يکى از چهار   ۴۶ تاريخ ادبى ادوارد براون

حکومت بزرگ در  پايان قرن دهم ميالدى بود. ادوارد براون مستشرق معروف در  
ريخ ادبيات ايران اشاره به يکى از چهار مرکز فرهنگ در اش بنام تايکى از آثار مهمه

ايران ميکند و  با تفصيل در اين باره مراکز فرهنگى ايران را در قرن دهم هجرى نام 
ميبرد: "گذشته از غزنه چهار مرکز جداگانۀ ديگر در ايران بزرگ آن زمان وجود داشت 

اد يان صاحب اسمعيل بن عبکشيد: "وزير بويهکه رجال علم و ادب را بسوى خود مى
که مقر وى معموال در اصفهان يا رى بود، دربار سامانى در بخارا، دربار شمس 
المعالى قابوس بن وشمگير در طبرستان نزديك بحر خزر، دربار خوارزمشاهيان معروف 

ه. ق. مترجم). از جمله  ۴۰۸دتا ۳۸۷م. ( ۱۰۱۷تا  ۹۹۷به مأمونيان در خيوه. از 
ى سينا اند حکيم ابو علفلسفى و  علماى اسالمى که از بخارا برخاستهعلما و نوابغ 

، و ۱است. براى تفصيل بيشتر رجوع کنيد يه: وفيات االعيان ابن خلکان جلد 
  مستشرق بروکلمن.

"راجع برواج علم در ايران در دورۀ مذکور   رواج علم:  ۴۷ تاريخ ادبيات ايران
جم هجرى) اشارات متعدد در دست داريم و (نگارنده.اواخر قرون چهارم و قرن پن

على الخصوص جغرافيا نويسان قرن مذکور از چکونگى حال علم و علما در بالد مهم 



اند و جز آنها اطالعاتى داده بخارااز قبيل شيراز و رى و اصفهان و دينور و نيشابور و 
خستين ن  ز تعليممراک… که همۀ آنها دليل بر رواج علم و ادب و احترام علما و ادباست 

و در بسيارى از مساجد که در بالد اين کشور … مرکز تعليم مسلمانان مساجد بود 
 …هاى تدريس داير بود و از آنجمله است در سيستان و بخارا حوزه… ايجاد شد  

 Studyهائى تشکيل ميدادند ( نگارنده.حلقهيك از استادان درين مساجد هر
Circle لومى از قبيل حديث و قراءت قرآن و علوم ادبى و فقه ) و در آنها بتعليم ع

) و ۶۹و  ۶۷مبادرت ميشد و اين رسم همۀ مساجد اسالمى بود " (تاريخ بخارا ص 
از جمله  –بلخ و هرات و فارس و غيره" (تاريخ ادبيات. تاليف دکتر ذبيح اهلل صفا.) 

ر  ا و دانشمندانى نظيعلماى معروف در علوم اسالمى و ادبيات در بخارا ميتوان از علم
امام محّمد بن اسماعيل البخارى در قرن سوم هجرى صاحب تاليف کتاب معروف 
حديث (صحيح بخارى) که در ميان کتب ستّه معتبرۀ احاديث نبوى داراى ثقه و 
اعتبار بسيار است ، و  فقيه ابوبکر بن احمد بن حامد (جزء گروه علمائى که تفسير 

   ۷۹۱ردند) ، و  خواجه  بهاءالدين محمد نقشبند بخارائى (طبرى را بفارسى ترجمه ک
  ٣٠٣ص 
. ه) که طريقۀ نقشبندى منسوب به اوست و  نيز خواجه محمد پارساى ُبخارى ۷۱۷ –

از مشايخ بزرگ و معروف نقشبنديه  که در تاريخ امر نيز ذکر طريقۀ نقشبندى گرديده 
ه براى تفصيل بيشتر  در تاييد بيان مبارك بعنوان نمونه رجوع کنيد ب -نام برد … است 

) تاريخ نظم و ۱اند : (کتب ذيل که هريك بتفصيل در بارۀ شهر  بخارا مطالبى نوشته
) تاريخ ادبيات ايران ج ۲نثر فارسى تاليف استاد سعيد نفيسى. انتشارات فروغى. (

. تاليف دکتر ذبيح اهلل صفا. انتشارات ۲۶۴و  ۲۶۳و  – ۲۶۰و  ۲۵۹اول صص 
) تاريخ تصوف در اسالم. ۳طهران. ( –شمسى  ۱۳۷۲فردوس. چاپ سيزدهم: 

) تاريخ طبرى  تاليف محمد بن جرير ۴تاليف دکتر قاسم غنى. انتشارات زوار. (
) تاريخ حبيب السير. تاليف ۵طبرى. ترجمۀ ابوالقاسم پاينده. انتشارات اساطير. (

) تاريخ روضة الصفا . تاليف ميرخواند. کتابفروشى ۶کتابفروشى خيام. ( خواند مير.



) نامۀ دانشوران ناصرى. تاليف جمعى از فضال و دانشمندان دورۀ قاجار. ۷خيام.  (
) تاريخ تمدن اسالم و عرب. ۱۰جلد. ( ۹ناشر: مؤّسسۀ مطبوعاتى دارالفکر. در 

) تاريخ ۱۱تابفروشى اسالميه. (تاليف گوستاو لوبون. ترجمۀ سيّد هاشم رسولى. ک
  تمدن اسالم. تاليف ُجرجى زيدان. ترحمۀ على جواهر کالم. انتشارات امير کبير. 

Islamic Philosophy and Theology. W. Montgomery Watt. At the 

university Press. Edinburgh. 
قوله  اول ،نمونه نام قفقاز در دو  لوح درج گرديده است .  براى نمونه.  قفقاز 

"اين أيام اقليم قفقاز استعداد کلي پيدا نموده بايد همتي نمود تا بثبوت  :  ۴۸االحلٰى 
آشيان عنقاي مشرق الهي صوت سيمرغ امراهلل از  )ق و القرآن المجيد است(رسد که 

:  " اى عاکفان کوى  ۴۹قوله االحلٰى  نمونه دوم ، ؛  آن انحا و نواحي بلند گردد."
عاشقان روى دوست .  قفقازيا جميعا تابع رود ارس است که در قرآن دوست . أى 

کوه قاف که در احاديث و روايات مذکور همين قفقاز  …(أصحاب رس) تعبير شده  
بيان مبارك در مورد سوابق تاريخى قفقاز در امر مبارك.رجوع کنيد مأخذ  −است " 

  .۵۱اسرار االٓثار   )۲؛ (۱۰۵:  قاموس لوح مقّدس سنۀ  ۵۰به: اسرار ربانى 
" حال مانند دريا بجوش و خروش آ و  :  ۵۲قوله االحلٰى  عشق آباد  مدينه عشق .

عزم مدينه عشق کن و در آن ديار در نهايت مهربانى با يار و اغيار سلوك فرما و با آشنا 
  و بيگانه بمحبت رفتار کن".

  .۵۳اسرار االٓثار   رجوع کنيد به بيان مبارك در سوابق تاريخى عشق آباد ،مأخذ 
  

  مآخذ و  منابع
  . ۳۵۲ص  ۱م . ج   ۱
  .۲۵۹ص  ۳۴لدهخدا ج   ۲
  .۲۰۹ – ۳۰۵نوادر االخبار صص   ۳
  .۷ص  ۱م . ج   ۴
  .۲۹۸ص  ۳م . ج   ۵



  .۳۰۰ص  ۳م . ج   ۶
  .، در ذيل جناب آقا ميرزا حسين زنجانى ۱۷۳ص  ۱مصابيح هدايت ج   ۷
  .۵۵۵ص  محاضرات  ۸
  .۱۰۳۵  -۱۰۴۱محاضرات صص   ۹

  .۱۷۰ص  ۱م . ج   ۱۰
  .۲۰۶ – ۲۰۷صص  ۳اسراراالٓثار  ج   ۱۱
  .. تاليف حمداهلل مستوفى۱۰۲نزهة القلوب ص   ۱۲
  .۴۳۸ص  ۱۵لدهخدا ج   ۱۳
  .۳۶۱ص  ۳م . ج   ۱۴
  .۶۸۹قاموس کتاب مقدس ص   ۱۵
  .۴۸۴قاموس کتاب مقدس ص   ۱۶
  .۱۱۸قاموس کتاب مقدس ص   ۱۷
  .۹۳۱قاموس کتاب مقدس ص   ۱۸
  .۵۷و  ۵۹صص  ۱م . ج   ۱۹
  . ۹۲و  ۹۳لوم مبارك قرن صص   ۲۰
   .۸۲ص  ۲م . ج   ۲۱
  .۱۲۳ص  ۲م . ج   ۲۲
  .۲۹۸ – ۲۹۹ص  ۲م . ج   ۲۳
  .۲۸۸ص  ۴اسرار االٓثار ج   ۲۴

  . ۳۵ - ۳۶ص  ۴معجم البلدان ج    ۲۵ 
  .۲۹۹ص  ۲م . ج   ۲۶
  .۴۵۶ص  ۱معجم البلدان ج   ۲۷
  .۴۵۶ -۴۶۶صص  ۱معجم البلدان ج   ۲۸
  . ۶۷۳ – ۶۷۶صص  ۲قاموس ايقان شريف ج   ۲۹



  . ۸۲۵ص  ۲قاموس ايقان شريف ج   ۳۰
  .۲۹۹ص  ۲م . ج   ۳۱
  . ۲۹۵ص  ۱رحيق مختوم ج   ۳۲

  .قاموس توقيع منيع قرن
  .۲۹۹ص  ۲م . ج   ۳۳
  .۲۹۹ص  ۲م . ج   ۳۴
  .۲۹۹ص  ۲م . ج   ۳۵
  .۲۲۷ص  ۲معجم البلدان ج   ۳۶
  .۸۱ص  ۳اسرار االٓثار ج   ۳۷
  . ۴۳۵ص  ۳م . ج   ۳۸
  .۸۵ص  ۵اسرار االٓثار ج   ۳۹
  . ۳۵محاضرات ص   ۴۰
  .۱۶ص  ۱اسرار االٓثار ج   ۴۱
  .۱۷۲ص  ۳م . ج   ۴۲
  .۱۵۲ص  ۲م . ج   ۴۳
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  ٣٠٥ص 
  سى ام نافه

 آيات قرآن در مکاتيب

حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در مکاتيب مبارکه به تفصيل و نيز باختصار تعداد  مقدمه
بيشمارى از آيات قرآن کريم را در موارد مختلفى نقل فرموده اند . تعداد آيات منقول 

و يا ›› ه تعالىقول‹‹با ذکر اينکه نقل از قرآن است که قبل از نقل با عباراتى از قبيل 
 (يکى از نامهاى قرآن) و يا›› تنزيل‹‹و در الواحى با ذکر در  ››کما قال و قوله الحق‹‹
  کاتيبمدر بر رسى و تحقيق و زيارت که نازل، نقل آيه قرآن گرديده است ›› در قرآن‹‹

به آن بيانات مبارکه اشاره خواهد شد. و نيز  ديده مى شود که در  مواضع عديده اى 
بعنوان نمونه  .نقل و يا بکار رفته است از آيه کلمه اىو يا  آيه جزئى ازآيات قرآنيه و يا 

اشراط ‹‹و ›› عالمات قيامت‹‹" و ذرهم  فى خوضهم يلعبونو "" لقاء اهلل"آيات 
 ال تدرکه االبصار و هو يدرك االبصار و هو اللطيف(و در شرح و تبيين توحيد›› ساعت
  در چندين لوح نقل و تکرار شده است.  )الخبير

ى در متون الواح نزولى و بيانات تبيين ست که آيات قلم اعلىٰ آنچه مّسلم است اين 
حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه با نقل آيات قرآن به اين سفر آسمانى حياتى تازه عطا 
فرموده اند که مؤمنين امراهلل در الواح مبارکه با تعداد بيشمارى از آيات قرآن آشنائى 

ز  يينات کالمى و استداللى صادره احاصل نموده و نيز به حکمت آن آيات که در  تب
بکثرت نقل گرديده نيز واقف و مطلع خواهند گرديد.  حىّ  ميثاق مرکز قلم مبارك

: " اْدُع اِلى َسِبيِل  قوله تعالىٰ  فرمايدمي ۱۶/ ۱۲۵همچنانکه در قرآن سورۀ نحل آيه 
َربَِّك ِبالِْحْكَمِة َوالَْمْوِعَظِة الَْحَسَنِة َوَجاِدلُْهم ِبالِتي ِهَي اْحَسُن ان َربَك ُهَو اْعَلُم ِبَمن 

  َضل َعن َسِبيِلِه َوُهَو اْعَلُم ِبالُْمْهَتِديَن".
أويل مسائل سير و تذکر اين حقيقت اجتناب نا پذير است که بيانات مبارکه در تف

حقائق مجرده و نيز تشابه هاى تاريخى در اعراض و اعتراض مردم در زمان ظهور امر 
اعز ابهٰى و صدر اسالم و استناد آن مسائل به آيات قرآنيّه براى تحکيم در فهم مسائل 



مطروحه در لوح ، اعم از اينکه در جواب سائل و يا اينکه مستقيما استناد به آيات 
ه در ارتباط آيات قرآنيه و يا اينکه نقل آي موده اند براى بهائيان حجت است .قرآن فر

در مکاتيب را به يکى از آيات قرآنيه استناد داده شده نظر نگارنده است و هيچگونه 
سنديتى ندارد و محققينى که بر اين حقير سرا پا تقصير  و بى مايه منت گذارند و 

منت نهاده که آن منحتى است کبرى و عطيه  نظرات اصالحى را دريغ نفرمايند و
درج نظرات مفسرين قرآن مجيد انحصارا براى آشنائى با نظرات و  ايست عظمى.

 اسالم است  و اال در  تحليل و فهم مشهور تفاسير مفسرين معتبر  در ميان علماى
فسير ت و ستا الواح تبيينى مرجع اهل بها تفاسير و تأويالت در  ،مسائل آيات قرآنيه 

آيات و نظرات مفسرين براى اهل بها سنديت ندارد که به اين مسئله در نافه سى و 
ترجمه و نقل آيات از دو منبع اخذ شده است ،  – يکم مشروحًا اشاره گرديده است

دو  زا و شماره آيات» کشف االٓيات«و شماره آيات از   اکثر آيات و کليّه ترجمه ها
سه سّ ؤو المصحف نشر م )Pars Quranو ( )Multilingaul Quranبرنامه کامپيوترى (

  استخراج شده است. حرف
. در لوح معروف به قناع از قلم جمال  تصديق قرآن که من عنداهلل است و آيات آن

شّکى هم نيست که کلمات الهيّه مقّدس بوده ":  ۱قدم جّل جالله نازل. قوله العزيز  
 ".اندتوّهم نموده از آنچه

مطالعه اجمالى در مکاتيب مبارکه نقل آيات قرآنيّه و وجوه نقل آنها در مکاتيب  
بنظر ميرسد که آيات قرآنيه در مکاتيب به چهار وجه و  سه قسم نقل و درج شده است 

نقل آيات در استدالالت کالمى و اينکه از مقبوالت اّمت  وجه اول ،به اين شرح : 
در جواب به سؤاالت احبّاى الهى که تفسير و تأويل آيات  وجه دوم ،اسالم است. 

 را استدعا نموده اند ، و بنظر ميرسد که سبب آن اينست که مؤمنين اوليه اکثرًا از اّمت 
 ۳۰۶ص 

اسالم بوده اند و اين قياس را نيز در سؤاالتى که احباى متقدمين از امت نصارى از 
توان مشاهده نمود که در روش سى و حضور مبارك استدعاى جواب نموده اند مي 



 در نقل و وجه سوم ،دوم  و  چهل و چهارم ، مورد تحقيق باجمال قرار گرفته است. 
آياتى از قرآن که در الواح  وجه چهارم ،قرآن در مسائل توحيد و الوهيت.  تکرار آيات

جمال  حقلم اعلى و مکاتيب مشترك است و بنظر ميرسد که تبيين و تأويل و تفسير الوا
مبارك و نيز تفسير آيات قران است. در يک تقسيم بندى ديگر مالحظه مى شود که 

ا نقل کامل يك و يقسم اول ، به چند قسم نقل آيات و  الفاظ قرآن گرديده است.  
جزئى از آيه در متن لوح با ذکر اينکه نقل از قرآن است و قسم دّوم ، چند آيه است. 

دو  يك کلمه و يا قسم سّوم ، رآن گرديده  زيارت مى شود.يا بدون اشاره به نقل از ق
کلمه و يا بيشتر از آيات قرآن نقل گرديده . متن بيانات تبيينى بوضوح با الفاظ و  
کلمات موجوده در  متن لوح مبارك اين قسم از الفاظ قرآن را بوضوح نشان ميدهد و 

ا ت و حشر و نشر و ساعت و  يشناسائى آنها براى الفاظى مشهور در قرآن که ذکر قيام
موعظه و اندرز و  صراط مستقيم و نظاير آن است بسهولت امکان پذير است . الزم 
بياد آورى است که در موارد عديده اى مستلزم دقت تام و تبحر در الفاظ و آيات قرآن 

  است که با مراجعه بکتب لغت اينگونه شناسائى تا حدودى دشوار است.
مبارکه نقل جزئى و يا آيه و آيتين بعضى از سوره ها نقل گرديده و  در بعضى از الواح

در تحقيقات مقدماتى مشاهده گرديد که تطبيق آن با آيات شريفۀ قرآنيه در بعضى از  
) در نقل جزئى از آيه  کلمه و يا کلماتى ۱مواضع تفاوتهائى بشرح ذيل ديده مى شود: 

فت نميشود. نظر قاصر اين عبد در توجيه آن که در ابتدا و يا در انتهاى آيه در قرآن يا
مورد دقيقًا به آن اشاره گرديده است اينست که چون اصل لوح در دست اين  در هر

و  ﴾ ﴿عبد نيست تا بتوان قضاوت کامل نمود که نقل آيه و کلمات اضافى در داخل
ه اين شر  بيا ( ) در اصل لوح نيز  وجود دارد و يا اينکه در زمان طبع کتاب توسط نا

) احتمال ديگر اينست که اين عبد بخطا رفته و آيه اى ۲صورت چاپ شده است. 
که دقيقا مطابق نقل در لوح مبارك است را جستجو و تحقيق کامل ننموده و  آنرا نيافته 

) براى اينکه محلى براى تحقيق ساير احباى الهى باقى گذارد آن قسمت از ۳است. 
رآن يافت نشد (اسقاط کلمه يا کلمات در اول و آخر نقل و يا نقل آيه که در ُسَو ِر ق



اضافه شده به جزئى از آيه در اول و آخر) با رنگ سياه تر نوشته شد تا مورد دقت 
  احباى عزيز قرار گيرد.

در اين روش تحقيقى سعى موفور گرديده که باختصار باين شرح   روشهاى تحقيق
  است.

د عديده اى  قبل از نقل آيه اشاره به نقل آيه از قرآن در موار  روش اول: شناسائى آيه
؛ ›› الىقوله تع‹‹گرديده که در مقدمه اين نافه بآن اشاره گرديد و  با الفاظى مانند 

و  »قرآن عظيم «،  ››در قرآن‹‹و يا ›› تنزيل›› ‹‹کما قال و قوله الحق‹‹» کما قال«
غيره در مکاتيب زيارت ميشود. شناسائى اين نوع از آيات قرآن سهل است و ضرورتى 
براى آشنائى با اصطالحات و الفاظ قرآن بنظر نميرسد. در مواردى ، آشنائى با الفاظ 
و اصطالحات قرآن که  در متن بيانات مبارکه بدون اشاره و ذکر مأخذ نقل  و در متن 

دود اطالعات محدود اين عبد شناسائى گرديده و با اذعان لوح مبارك بکار رفته در ح
به عدم توانائى و  قلت اطالعات و منابع مراجعه الزم در اين فصل با ذکر محل آن 
در لوح ، آيه و يا آياتى که بوضوح با بيان مبارك قابل تطبيق است جستجو و  با ذکر 

ل بصورت آيه در  تحقيق ذي اينکه (بنظر ميرسد) شناسائى گرديده است. شماره سوره و
  : ( شماره آيه / شماره سوره) درج گرديده است.

  علّت نقل آيه . مأخذ در آثار نزولى . رجوع به کتب معتبرۀ تفسير  قرآن روش دوم :
)  در  ابتدا ۱در اين روش تحقيق چند هدف منظور نظر بوده است باين صورت: 

) و نيز در صورتيکه ۲ناسائى نمود . علّت و سبب نقل آيه را بر اساس  متن لوح ش
  ه آن اشاره شناسائى گرديد ب بيانات مبارکه در تبيين مستقيم آثار نزولى قلم اعلىٰ 

  ٣٠٧ص 
) و در مرحله بعد علّت و سبب نزول آيه قرآن باختصار  ۳مختصرى نيز گرديده است 

ى باشد که ااز کتب معتبرۀ تفسير نقل خواهد گرديد تا براى محققين ارجمند وسيله 
نظرات مفسرين معتبر قرآن در معارف اسالمى که اقوال و نظراتشان براى ِفَرق مختلفه 

رت ن قلم ملهم حضياّمت اسالم از محکمى خاصى برخور دار است با تفسير و تبي



من طاف حوله االسماء مقايسه گردد. آنچه که مسلّم و نيازى به تکرار در همۀ موارد 
راکبين سفينۀ حمراء و خاضعين و  ،اهل بهاء  در نزد تحقيق نيست اينست که:

ساجدين بر عرش حضرت سّراهلل االعظم تفاسير  مبارکه سند است و نقل و رجوع به 
تفاسير  علماى تفسير و علوم قرآن انحصارًا جنبۀ تحقيقى و آشنائى با آن نظرات دارد 

مى در شرق و غرب که در  گذشته و حال حاضر  در مدارس و دانشگاههاى علوم اسال
عالم مرجع کليد فهمشان براى ادراك و علّت نزول آيات قرآنيه است . مطلب ديگرى 
که الزم به ذکر است اينست که حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در مواردى بيان فرموده 
اند که تفسير آيات قرآنيه داراى معانى شتى و  بسيار است که بايد آنرا از نظر دور 

ن شريف ايقاپدر ارجمندم ابراهيم عرفانيان در طول حياتش تحقيق در  نداشت. و چون
مذکوره در قرآن در بشارات بظهور ›› لقاءاهلل‹‹و ›› ايام اهلل‹‹قرآن و آيات آن نمود و و  

اهلل جمال قدم جّل کبريائه را به اين عبد صغير مى آموخت ياد آورى نامش که مشوق 
است و از ساحت جمال کبريائى تداوم الزم  بر مناين عبد در تحصيل قرآن بوده 

 . اينك مى پردازد به اين تحقيقارتفاع روح لطيفش و عنايات مستمّره را ملتمسم
باختصار و  رجاى واثق از  برکات النهايه اش که اطمينان بخش روح  اين عبد قاصر 

  است. بفضله و منه. 
ا اکثرى از  الواح صادره ب حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در  مکاتيب در القاب قرآن 

القابى مهيمن اين کتاب آسمانى را ستايش فرموده و  بعد کلماتى و يا جزئى و  يا تمام 
آيه را در بيانات مبارکه نقل فرموده اند. القاب موجوده در باره قرآن اسماء و يا نامهائى 

لواح ذکر ن ااست که در قرآن نازل شده و براى تکريم و تعزيز اين سفر آسمانى در مت
شده است. براى نمونه القاب و اسماء ذيل که در بيانات مبارکه با آنها از قرآن تجليل 

  شده است  بسهولت قابل تشخيص و تميز است.
َن اْلَمَثاِني َوالُْقْرآَن  ۱۵/۸۷". سوره الحجر  ۲ قرآن عظيم" : "َوَلَقْد آَتيَْناَك َسبًْعا مِّ

اديم ترا هفت آيه از سورۀ که دو بار نازل شده و قرآن الَْعِظيَم" (ترجمه: و بتحقيق د
. فرقان بمعنى ۲۱/ ۸۴سوره انبياء آيه  "؛۳ القرآن العظيم و الفرقان المبين"  —عظيم) 



َتَباَرَك الِذي َنزَل اْلُفْرَقاَن َعَلى َعبِْدِه : "۱/۲۵سوره فرقان آيه  .کتاب اسمانى تورات
َوالُْقْرآِن : " ۳۶/ ۱و  ۲" ، سوره يس آيه  ۴قرآن حکيم" —."َنِذيًراِلَيُكوَن ِللَْعاَلِميَن 

لَْنا  : ۹/۱۵سوره الحجر آيه  ؛ "۵ قرآن المبين و الذکر الحکيم"؛  "الَْحِكيمِ  ا َنْحُن َنزنا
ْكَر َوانا َلُه َلَحاِفُظونَ  اللِه َتنِزيُل الِْكَتاِب ِمَن ": ٢/۴۰سوره مؤمن آيه   ؛ " تنزيل" —الذِّ

َلْت آيه  "الَْعِزيِز الَْعِليمِ  َن الرْحَمِن الرِحيِم". .  ۴۱/ ۱. سوره ُفصِّ قوله تعالى : "َتنِزيٌل مِّ
ْكُنوٍن  )۷۷انُه َلُقْرآٌن َكِريٌم (":    ۵۶/  ۷۷  -۷۹و نيز در سوره واقعه آيه  ِفي ِكَتاٍب م

ُروَن ( )۷۸( الُْمَطه الُه ا َيَمس ۷۹ال." (  
  

 در متون الواح در مکاتيب و کلمه (کلمات) آيات قرآنيّه و يا جزئى از آيه (آيات)
  ۴ - ۳ -۲ -۱مجلدات  مبارکه 

  شماره سوره : نام سوره
  سوره بقره   - ۲
در سورۀ بقره "َيْجَعُلوَن  ٩۱/٢اشاره به آيۀ  ،" ۶ يضعون أصابعهم في االٓذان) "۱(

َاٰصاِبَعُهْم ۭفى ٰاٰذاِنِهْم" (ترجمه : ميگذارند انگشتان خود را در گوشهاشان) که بيان 
العروة  عن"   -بصيغۀ مضارع نازل شده است » َيْجَعُلوَن «نيز  مانند » يضعون«مبارك 
يِن َقد تَبيَن الرْشُد قوله تعالى: "َال اْكَراَه ِفي  ۲۵۶سوره بقره آيه  مأخذ −" الوثقى   الدِّ

  ٣٠٨ص 
اُغوِت َوُيْؤِمن ِباهللِ َفَقِد اْسَتْمَسَك ِبالُْعْرَوِة الُْوْثَقَى َال انِفَصاَم َلهَ  ا ِمَن الَْغيِّ َفَمْن َيْكُفْر ِبالط

. (ترجمه: نيست اکراهى در دين بدرستيکه پيدا شد راه راست از "َواهللُ َسِميٌع َعِليمٌ 
گمراهى پس آنکه کافر ميشود بطاغوت و ميگرود بخدا پس بحقيقت چنگ زد 
بدستگير استوارى که نيست انقطاعى مر او را و خدا شنواى داناست). و نيز رجوع 

علّت نقل جزئى از آيه و تلخيص بيان مبارك  − در سوره لقمان ۲۱/۳۱کنيد به آيه 
ه اين بآيۀ در قرآن ، مخاطب لوح را در قسمتى از لوح مبارك قبل از نقل جزئى از  دو 

که در هر ظهورى الزم است که مردم نداى الهى را بشنوند انسان را نصيحت حقيقت 



مضمون بيانات مبارکه اينست : اى کسيکه مانند طير (يا أيها الطير ، ميفرمايند 
المتغني) بر روى شجرۀ عرفان در گلشن رحمت الهى طير آوازه خوانى دور کن از 

کسانى را که بسبحات متشابهات کتب در احتجاب اند . مردم مانند همج  خودت
رعاعند که پيروى ناعقين را ميکنند و زمانى که حق ظاهر شد با حجت و دليل و برهان 

نظر ب -انگشتانشان را در گوشهاى خود قرار ميدهند (يضعون أصابعهم في االٓذان 
ميگويند که ما با آنچه از آباء و   در سورۀ بقره است.)  و ۱۸ميرسد اشاره به آيۀ 

دنا آباءنا و يقولون انا وج«اجدادمان بما رسيده خوشحاليم (بنظر ميرسد که بيان مبارك 
اشاره به مضامين و نيز جزئى از آيات قرآن در » ۶مقتدون لعلى أمة و انا على آثارهم 

شود سولى فرستاده ميالٰهى ر هن است که در هر عصر و دورى که باراداسورۀ مائده و ُلقمٰ 
ادشان دمردم گوش به پيغام و دعوت جديد من جانب اهلل نميدهند و بر  سبيل آباء و اج

) سورۀ مائده آيۀ ۱که به آن خو گرفته و بآن آداب و رسول خوشحالند باقى ميمانند: (
 ِل َقاُلوْا َحْسُبَنا َما َوَجْدَنا َعَليْهِ َواَذا ِقيَل َلُهْم َتَعاَلْوْا اَلى َما انَزَل اهلُل َواَلى الرُسو":  ۱۰۴

ا َوَال َيْهَتُدوَن" (ترجمه: و چون گفته شود مر ايشانرا  َْوَلْو َكاَن آَباُؤُهْم َال َيْعَلُموَن َشيآَباءَنا ا
بيائيد بسوى آنچه فرستاد خدا و بسوى رسول  گويند بس است ما را آنچه يافتيم بر آن 

) سورۀ ۲باشد پدرانشان که ندانند چيزى را و راه نيابند) ؛ ( پدران خود را و اگر چه
َواَذا ِقيَل َلُهُم اتِبُعوا َما انَزَل اللُه َقاُلوا َبْل َنتِبُع َما َوَجْدَنا َعَليِْه آَباءَنا ":  ۲۰ن آيۀ القمٰ 

ِعيِر" (ترجمه:  َلى َعَذاِب السيَْطاُن َيْدُعوُهْم ا َوَلْو َكاَن الشو چون گفته شود مر ايشان راا 
که پيروى کنيد آنچه فرو فرستاد خدا گويند پيروى ميکنيم آنچه را يافتيم بر آن پدران 

سورۀ بقره  ۲۵۶خود را). در ادامۀ کالم حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه نقل جزئى از آيۀ 
بارکه در م"  از متن بيانات عن العروة الوثقى" علّت نقل جزئى از آيه ،را ميفرمايند. 

لوح بنظر ميرسد که موالى حنون مخاطب لوح را دعوت به تمسك به آيات محکمات 
او را  " وتمسك بمحکمات االٓيات من المسائل االلهية في عالم التبيانفرموده "

اهيم معانى و مفنصيحت ميفرمايند که دور ُکن از خودت  محتجبين را که اسير در 
ين دع المحتجبلهيه اند که تاويل پذيرند  "متشابهات در کتب اظاهرى در آيات 



رمايند که ميف متذکرو  در ادامه مطلب مخاطب را ›› بسبحات المتشابهات من البيان
ال « ››عروة الوثقىٰ ‹‹آيات متشابهات بر مذاق قوم نازل شده و انسان  متمسك به 

  ملکوت.يرد از عالم گکه مضمون آن اينست که جدائى و انقطاع نمي» ۶ انفصام
قد زيّنت االلواح بطراز ختم قوله تعالٰى: " ۱۱۷بند مأخذ در  کتاب مستطاب اقدس  

ٰى و حبل تمّسکوا بالعروة الوثق *فالق االصباح الّذى ينطق بين الّسٰموات و االرضين 
عروة ‹‹". در  اين آيات کريمه نيز بوضوح مشاهده ميشود که امرى المحکم المتين

  .صاحب امر استسماء مشيّت  نازله از همان آيات ›› الوثقىٰ 
 ". ۷ أي الظالمين منهم» من ذريتى قال ال ينال عهدي الظالمين و«ما قال ل) "۲(

َواِذ ابَْتَلى اْبَراِهيَم َربُه ِبَكِلَماٍت ":  : قوله تعالىٰ  ۲ /۱۲۴آيه  سوره بقره جزئى از 
ُهن َقاَل انِّي َجاِعُلَك ِللناِس امَ  َتماِلِميَن" َفا ِتي َقاَل َال َيَناُل َعْهِدي الظاًما َقاَل َوِمن ُذرِّي

  (ترجمه : و از فرزندانم گفت نميرسد عهد  من بستمکاران).  
  ٣٠٩ص 

. مراجعه فرمائيد به شرح مطلب در  سوره آل  ") ۸ يختص برحمته من يشاء)  "(۳(
ا َيَود "است قوله تعالٰى:  ۱۰۵در سوره بقره جزئى از آيه و نيز . ٧٤/٣عمران آيه  م

بُِّكْم  ْن َخيٍْر مِّن ر هللُ َواالِذيَن َكَفُروْا ِمْن اْهِل الِْكَتاِب َوَال الُْمْشِرِكيَن ان ُيَنزَل َعَليُْكم مِّ
َواهللُ ُذو الَْفْضِل الَْعِظيِم" (ترجمه: دوست نميدارند آنانکه  َيْخَتص ِبَرْحَمِتِه َمن َيَشاء

کافر شدند از اهل کتاب و نه مشرکان که فرو فرستاده شود بر شما هيچ خيرى از 
پروردگارتان و خدا مختص ميسازد و برحمتش آنرا که خواهد و خدا صاحب فضلى 

   است بزرگ).
". در بيان مبارك نقل قسمتى از  ۹ و لعبد مؤمن خير من مشرک ولو أعجبکم) " ۴(

: "َو ٰال َتنِْکُحو ٱلُْمْشِرٰکاِت َحتّٰى ُيْؤِمن َو له تعالىٰ در سوره بقره است. قو ۲۲١/٢آيه 
َمٌة ُمْؤِمَنٌة َخيٌْر ِمْن ُمْشِرَکٍة َو َلْو  َاْعَجَبتُْکْم َو ٰال ُتْنِکُحو ٱلُْمْشِرۭکيَن َحتّٰى ُيْؤِمُنوا   َلَعْبٌد وَ َالَ

  ".ُمْؤِمٌن َخْيرٌ ِمْن ُمْشِرٍك َو لَْو اَْعَجَبُکمْ 



مالقات خدا و لقاءاهلل در کتب مقدسه ". ۲۸۵ ا انکم مالقوه يوم القيامةاعلمو) "۵(
بکثرت نازل شده است. بيان مبارك اشاره به آيات قرآنيّه است که در سوره هاى بقره 
، هود ، انعام ، يونس ، رعد ، و فّصلت نازل شده است. بعنوان نمونه جزئى از آيات 

 انُهم مَالقُوا َربِِّهمْ  الِذيَن َيُظنونَ : " ۲/ ۴۶ آيه  جزئى از سوره بقرهدر سوره بقره است. 
ا َفَصَل َطاُلوُت ِبالُْجُنوِد  : " ۲/ ۲۴۹" ؛ و نيز در سوره بقره آيه َوانُهْم اَليِْه َراِجُعونَ  َفَلم

نُه ِمنِّي اال مَ  ْم َيْطَعْمُه َفااهللَ ُمْبَتِليُكم ِبَنَهٍر َفَمن َشِرَب ِمنُْه َفَلْيَس ِمنِّي َوَمن ل نِن َقاَل ا
ا َجاَوزَ  ْنُهْم َفَلم  َال ُه ُهَو َوالِذيَن آَمُنوْا َمَعُه َقاُلواْ اْغَتَرَف ُغْرَفًة ِبَيِدِه َفَشِرُبوْا ِمنُْه اال َقِليًال مِّ

َالُقو اهللِ َطاَقَة َلَنا الَْيْوَم ِبَجاُلوَت َوُجنوِدِه َقاَل  ُهم منوَن اِذيَن َيُظنٍة َقلِ اليَلٍة َغَلَبْت َكم مِّن ِف
اِبِرينَ  ْذِن اهللِ َواهللُ َمَع الصًة َكِثيَرًة ِباقاءاهلل در در بشارات به ل ،آيه  علّت ذکر −"  ِف

قرآن کريم است که تاويل آيه به لقاء معنوى در قيامت ، که ايمان به مظهر الهى است 
تر رجوع براى تفصيل بيش گرديده و موافق استدالل و  تاويل در  ايقان شريف است.

  کنيد به قسمت تعليقه. 
لُوا ٰامٰنا َو ِاٰذا َخلَْوا ِالٰى َشٰياۭطيِنِهْم ٰقالُو ا ِانا َمَعُکْم َو ِاٰذا لَُقوا ٱلۭذيَنٰ اَمنُوا ٰقآ)  "۷) و (۶(

ُهْم ۭفى ُطْغٰياِنِهْم َيْعَمُهونَ اَهللُ َيْسَتْهِزى ِبِهْم " " ِانٰما َنْحُن ُمْسَتْهِزُؤنَ  نقل دو  ".۲۸۶ و َيُمد
آَمُنوْا َقاُلوْا آَمنا َواَذا َخَلْوْا اَلى َواَذا َلُقوْا الِذيَن در سوره بقره است : " ۱۵و  ۱۴آيه 

ُهْم ِفي )  ۱۴( َشَياِطيِنِهْم َقاُلوْا انا َمَعْكْم انَما َنْحُن ُمْسَتْهِزونَ  ِبِهْم َوَيُمد اهللُ َيْسَتْهِزى
(ترجمه: و چون مالقات کنند آنان را که گرويدند گويند " ) ۱۵( ُطْغَياِنِهْم َيْعَمُهونَ 

گرويديم  و هر گاه خلوت کنند با شيطانهاشان گويند که ما با شمائيم جز اين نيست که 
) خدا استهزاء ميکند بايشان و وا ميگذارد ايشانرا در زياده ۱۴ما استهزاء کنندگانيم (

در متن لوح مبارك  در متن لوح، علّت ذکر آيه − ))۱۵( رويشان که حيران باشند
 قريب مالحظه خواهيد فرمود که بتأييد ملکوت ابهىٰ بيانات صريحه ايست که "عن

علم ميثاق در قطب آفاق بموج آيد و شمع پيمان در زجاج امکان چنان ساطع شود 
که ظلمات نقض بکلى زائل گردد""بارى آنجناب ببصر حديد جديد مالحظه نمائيد 

ر حق چه دتا بحقيقت مقاصد أهل تدبير و تدمير پى بريد"" مالحظه فرمائيد در فرقان 



اذا رأوا الذين آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معکم « گروهى است 
دهم في واهلل يستهزئ بهم و يم« براى ايشان تفسير بفرمائيد » را انما نحن مستهزؤن
 در قرآن و نظرات مفسرين آيه علّت ذکر آيه − توضيح کنيد"» طغيانهم يعمهون را

َو  ‹‹اختالف در نقل کلمات  ۱۴ق در لوح مبارك در اّول آيه شماره نقل آيه هاى فو
نقل گرديده ولى هيچگونه تغييرى ››  اذا رأوا‹‹ در لوح است که بصورت ›› ِاٰذا لَُقوا

ر ؛ د هر دو يك مفهوم را ميرسانند›› رأوا‹‹و ›› لقوا‹‹در معنى حاصل نشده است زيرا 
که  اتصال است› را‹بنظر ميرسد که  ›را‹کلمه در داخل پرانتز در لوح مبارك  ۱۵آيه 

ست و در لوح نوشته شده ا› توضيح کنيد‹کلمه › را‹بعد از نقل آيه و در داخل پرانتز 
  بنظر 
  ٣١٠ص 

ميرسد که سهو چاپى است و يا اراده مبارك به اين تعلق گرفته که تاکيد بر مطلب باشد. 
دو آيه را  اينحضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در متن لوح به مخاطبين   ميفرمايند که 

فسير مجمع ت. براى اينکه اطاعت بيان مبارك را نمود به ترجمه  تفسير  و  توضيح کنيد
که بلسان فارسى تحرير شده مراجعه گرديد و مفّسر که از علماى مشهور و مورد  البيان

: "منافقان وقتى مؤمنين را ميديدند ميگفتند  ۱۰ احترام در عالم تشيّع است مى نويسد
: ما نيز مانند شما ايمان آورده  آنچه بر رسول اکرم نازل شده است قبول کرديم اما 

 خود روبرو ميشدند ميگفتند : ما با شمائيم ما يارانوقتى با ديو صفتان و شياطين 
هللُ اَ و در تفسير    -»" ٰقالُو ا ِانا َمَعُکْم ِانٰما َنْحُن ُمْسَتْهِزُؤنَ «محّمد را مسخره ميکنيم ، 

 هىوجو مينويسد : " در معناى اين آيه که خدا آنان را مسخره ميکند َيْسَتْهِزى ِبِهمْ 
خدا آنان را در مقابل اين استهزاء و   ستهزاء بنام خودشجزاى اگفته شده است: 

مسخره کيفر و جزا داده عذاب ميکند و اين کيفر بنام استهزاء خوانده شده روى اين 
قاعده که در بين عرب جزاء و کيفر هر عملى را بنام همان عمل ميخوانند و  در قرآن 

وره دى ما بديى مثل آنست. س(سزاى ب›› و جزاء سيئة سيئة مثلها‹‹نيز آيه کريمه : 
) همين مطلب را بيان ميکند با اينکه پاداش و جزا وقتى بعنوان ٤٠/٤٢شورى آيه 



ُهْم ۭفى َيمُ  "ناميده شده است. ›› بد‹‹قصاص باشد بد نيست ولى مانند خود گناه،  د
ده ند ش" دو معنا براى اين آيه که خداوند چگونه آنهارا کمك ميکُطْغٰياِنِهْم َيْعَمُهونَ 

اينکه خداوند بآنها امکان و قدرت ميدهد شايد ايمان بياورند ولى  معناى اولاست : 
د اينست که خداون  معناى دومآنان همچنان به کفر و سرگردانى خود چسبيده اند. 

نعمت هائى چون شرح صدر و  نورانيت دل که بمؤمنين عنايت و اعطاء مينمايد 
ى نظر − د تا همچنان در سرگردانى و گمراهى بمانندمنافقان را از آنها محروم ميدار

هاء جّل حضرت عبدالب  تفسير  فوق و مشابهات آن در دورۀ ميثاق و ناقضين عهد به
مؤمنين    ثنائه در لوحى که اين آيات قرآنيه نقل شده است بيانات مبارکه در  تعريف

:"طوبى لقلب انشرح من نسمات  ۱۱. قوله االحلٰى و اعزاز ثابتين بر عهد و ميثاق است
طوبى لنفس وفت بميثاق اهلل و لم تأخذه لومة الئم في امراهلل... طوبى لنفس  .اهلل 

ظاهرها عين باطنها و باطنها عين ظاهرها" "آنجناب الحمد هلل در يوم ظهور بشرف لقا 
واهيد خعاقبت قدر اين ُدّر گرانبهاء ميثاق الهى را  .فائز و بشرف اصغاء خطاب نائل 

در  و اين گوهر يگانه در آغوش صدف ملکوت أبهى پرورش يافتهدانست چه که 
سلك قلم اعلٰى در آمده" "عنقريب مالحظه خواهيد فرمود که بتأييد ملکوت أبهى 
َعَلم ميثاق در قطب آفاق بموج آيد و شمع پيمان در زجاج امکان چنان ساطع شود 

يد جناب ببصر حديد جديد مالحظه نمائکه ظلمات نقض بکلى زائل گردد"" بارى آن
ا َليَْس فِ تا بحقيقت مقاصد أهل تدبير و تدمير پى بريد (و  ْفَواِهِهم مي ُقُلوِبِهمْ َيُقوُلوَن ِبا 

 -١٦٧/٣سوره آل عمران آيه را) مالحظه فرمائيد در  فرقان در حق چه گروهيست" (
 گذشته در صدر اسالم است تاريخ دوره ميثاق تکرار تاريخ − )١١/٤٨سوره فتح آيه 

که در امر جديد بصورت ناقضين عهد اعلٰى و ناقضين عهد ابهٰى آن شياطين بعرصه 
تاريخ گواه است و در خاطرات نه ساله و  خاطرات حبيب و  تاريخ  .ظهور آمدند 

بهجت الصدور و  ساير منابع تاريخى درج گرديده و مبين آنست که همۀ ناقضين عهد 
الهى بزبان کالم ايمان ميراندند ولى در باطن و در خلوت نقشه هاى  در نزد احبّاى

از روى ظاهر  –تدمير  اساس امر در سر مى پروراندند و عمل ميکردند درشيطانى را 



طوع انوار اشراق س تفسير مجمع البيان در تفسير آيات فوق تکرار اين وقايع در دورۀ
ّل ج ده است. و نيز حضرت عبدالبهاءميثاق نيز بوضوح در تاريخ امر ثبت گردي قمر
در چند سال اول شروع طوفانهاى نقض که سفينة اهلل را بعد از صعود جمال  ثنائه

در اقيانوس نقض به باال و پائين ميبرد اغماض و چشم پوشى و استتار   اقدس ابهىٰ 
 اعمال سيّئه شان را ميفرمودند شايد به ذيل ميثاق بر گردند. اهلل يهدى من يشآء.
زيارت کامل اين لوح امنع اعلى براى درك حقائق مستوره و مسطوره در آن براى 

در دورۀ مبارك و نيز در دورۀ  ميثاق مرکز تحکيم مبانى ايمانى در اصل اطاعت از 
  واليت حضرت شوقى افندى ربّانى  ولّى عزيز امراهلل و قيادت ابدى االٓثار  و 

  ٣١١ص 
سزائى اهميّت ب مؤمنيندر  روح و روان  قوى االرکان بيت العدل اعظم شيداهلل بنيانه 

  دارد.
بنظر ميرسد در بيان مبارك نقل مضمون جزئى ".  ۱۲ فضلنا بعضکم على بعض) " ۸( 

لَْنا َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض ":  قوله تعالىاست.  ۲/   ۲۵۳سوره بقره آيه از  ُسُل َفضِتلَْك الر
نُهم من َكلَم اهللُ َوَرَفَع َبْعَضُهْم َدَرَجاٍت َوآَتْيَنا ِعيَسى ابَْن َمْرَيَم الَْبيَِّناِت َوايْدَناُه ِبُروِح مِّ 

 واْ فُ الُْقُدِس َوَلْو َشاء اهللُ َما اْقَتَتَل الِذيَن ِمن َبْعِدِهم مِّن َبْعِد َما َجاءتُْهُم الَْبيَِّناُت َوَلـِكِن اْخَتلَ 
ْن آَمَن َوِمنُْهم من َكَفَر َوَلْو َشاء اهللُ َما اْقَتَتُلوْا َوَلـِكن اهللَ َيْفَعُل َما ُيِريُد" (ترجم هَفِمنُْهم م :

 علّت نقل آيه ، − آن رسوالن را افزونى داديم برخى از ايشانرا بر برخى از ايشان)
سوره بقره را  ۲۵۳از آيه جزئى مضمون نقل حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در  لوحى 

لَْنا َبْعَضُهْم  «و در آيه  »فضلنا بعضکم«(در متن لوح  فرموده اند شده است)  نازل» َفض
اصل بيان مبارك در شرح و تبيين آيه اينست : "انبيا بر آنند که در اصل فطرت  -

تفاوت مسلم و مبرهن و فضلنا بعضکم على بعض قضيه ئى محتوم و معلوم ... پس 
لوم شد که تفاوت در بين بشر از تفاوت مراتب در خلقت است و همچنين تعليم و مع

ظاهر نظر باين حکمت است که م و تربيت را نيز تأثيرى عظيم مسلم و مقرر دانند ...
غيب أحديت و مطالع رحمانيت در عالم بشريه مبعوث گردند تا نوع انسان را بنفحات 



درج  ز ني نقل اين آيه در  ايقان شريف .زولىمأخذ در آثار ن −قدس تربيت نمايند" 
"از قبل دو مقام از براى شموس مشرقه از مشارق الهيّه  :۱۳. قوله االعلٰى گرديده است
 ُنَفّرُق َبيَْن ٰال  ( يکى مقام توحيد و رتبۀ تفريد چنانچه از قبل ذکر شد .بيان نموديم 

در  .خلق و رتبۀ حدودات بشريّه است يل و عالم صو   مقام ديگر مقام تف )َاَحٍد ِمنُْهمْ 
لَْنا ِتلَْك الرُسُل فَ (اينمقام هر کدام را هيکلى معين و امرى مقّرر ... چنانچه ميفرمايد  ض

در ايقان   نظر باختالف اين مراتب و مقامات است...". …) َبْعَضُهْم َعَلى َبْعضٍ 
ُقْل آَمنا : " ۳/ ۸۴سوره آل عمران آيه شريف نقل و استناد به اين آيات قرآنيه است: 

ِباهللِ َوَما انِزَل َعَليَْنا َوَما انِزَل َعَلى ابَْراِهيَم َواْسَماِعيَل َواْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواالْسَباِط َوَما 
نُْهمْ  بِِّهْم َال ُنَفرُِّق َبيَْن اَحٍد مِّ وَن ِمن رِبيوِتَي ُموَسى َوِعيَسى َوالنو    "َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُمونَ  ا

بِِّه َوالُْمْؤِمُنوَن ُكل آَمَن ِباهلِل : " ۲۸۵/۲سوره بقره آيه  َليِْه ِمن رنِزَل اُسوُل ِبَما اآَمَن الر
ُسِلِه َوَقاُلوْا َسِمْعَنا َواَطعْ  َحٍد مِّن رَِٔكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسِلِه َال ُنَفرُِّق َبيَْن آَنا َنا ُغْفَراَوَمالَنَك َرب

ُقوُلوْا آَمنا ِباهللِ َوَما انِزَل اَليَْنا َوَما انِزَل اَلى ابَْراِهيَم : "۱۳۶/۲و    "َواَليَْك الَْمِصيرُ 
 َواْسَماِعيَل َواْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواالْٔسَباِط َوَما اوِتَي ُموَسى َوِعيَسى َوَما اوِتَي النِبيوَن ِمن

نُْهْم َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُمونَ  بِِّهْم َال ُنَفرُِّق َبيَْن اَحٍد مِّ حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در  −" ر
شرح مراتب تفاوت در فطرت انسان به روش قياس استدالل ميفرمايند (همانطور که 

 بنظر ميرسد اين مراتب و تفاوتها را که در ايقان .فرقى در  ميان انبياى الهى نيست
در خصوص رتبۀ حدودات بشريّۀ انبياء الهى نازل شده است ، حضرت من  شريف  ،

طاف حوله االسماء به کليۀ افراد انسانى تعميم داده اند. براى نظرات مفسرين قرآن 
  .۳۱افۀ ندر خصوص اين آيه رجوع کنيد به 

لِّه الَْمْشِرُق َوالَْمْغِرُب َفايَْنَما ُتَولوْا َولِ : " ۲/  ١٥۱آيۀ  )۱۴ َفاَْيَنٰما تَُولُّوا َفَثم َوْجُه اهللِ () ۹(
  .۳۱رجوع کنيد به نافۀ  "َفَثم َوْجُه اهللِ ان اهللَ َواِسٌع َعِليمٌ 

ِصيَبٌة : " ۲/ ۶۱۵". آيه  ۱۵ ِانا ِللِه َو ِانا ِالَْيِه ٰراِجُعونَ  )  "۱۰( َصاَبتُْهم مَذا اِذيَن اال
 نَليِْه َراِجعونَ َقاُلواْ اا ا نـسير فسوره بقره در ت ۱۵۶جزئى از آيه  علّت نقل آيه ، −" ا ِللِّه َوا

حديث کنت کنز از قلم مبارك عز صدور يافته و از متن لوح بنظر ميرسد که براى ارتباط 



ت و اتحد بيان مبارك "الحمد هلل الذى قد حّرك الذوات بحرکة جذب صمدانيته .
في  .طنية في النقطة االحديه و انکشف جمال هذه االٓية الفرقانية الظاهرية و البا

و انا هلل و انا اليه راجعون" .  هو االول و االخر و الظاهر  و الباطن .المرآت الکينونية 
نا ِللِه َو ِانا اِ  " — در اينکه باستناد آيۀ مشهور قرآن هر کينونتى رجوعش به مبدأ است

  دقين مؤلف در تفسير منهج الصا  تفسير آيه در کتب معتبرۀ تفسير −"  ۱۶ ِالَْيِه ٰراِجُعونَ 
  ٣١٢ص 

 يم و مملوك اوئيم و بکمند بندگىوندبدرستيکه ما از آن خدا )ِانا ِللهِ : "( ۱۷ مى نويسد
 ِانا ِالَْيِه وَ او در بنديم، پس در هر چه از مولى ببنده رسد جز رضا و تسليم چارۀ نباشد (

) و بدرستيکه ما بسوى مجازات و مکافات او باز گردانيدگانيم ، و رجوع ما ونَ ٰراِجعُ 
بحضرت او خواهد بود...سر قبول ببايد نهاد و گردن طوع  که هر چه حاکم عادل 

مختصر واقعۀ مؤلمۀ (در لوحى که آغاز آن با  علّت نقل آيه − کند همه داد است"
 حوادث کثيره اى که منجر به شهادت شروع ميگردد به ثبت )شهيدان يزد و اصفهان

تعداد زيادى از مؤمنين جمال اقدس ابهٰى گرديد . در شرح تاريخ يکى از شهداى 
اصفهان اين قسمت از بيان مبارك تصويرى  روشن از حوادث قرن اول امر بديع را 

 ىکه جزئى از آيۀ سوره بقره که از لسان پاك و مطهر يکى از  احبّاى اله نمايدمي مصّور
: " از  قوله االحلىٰ  . در وقت شهادت باوج آسمان رسيد جرح قلب و روح مينمايد

اين سيّد حصور قريب هشتاد سال  .نونى بودرجملۀ شهداء جناب سيّد ابوالقاسم ما
ور ن .در مدت حيات  در آن اقليم بزهد و ورع و  علم و فضل مشتهر گشت .معمر بود

 .در ميان کل مسلم القول و مسموع الکلمه و مطاع بود…  و روح مصورمجسم بود 
در ايام اخير چون به بهائى شهير شد لهذا قوم عنود و حسود جحود بر سر او هجوم 

َلْيِه ِانا ِللِه َو ِانا اِ و خود ميگفتند چون بر سر او هجوم نموديم فرياد بر آورد (  .نمودند 
در دم تسليم روح بصوت جهور در کمال فرح و سرور اين و يا بهاء االبهٰى) و  ٰراِجُعونَ 

اَلى َربَِّنا  َقاُلوا َال َضْيَر انا[ تحقيق  - "لمنقلبونآيه را تالوت نمود ال ضير انا الى ربنا 



 در مکاتيب»  ُمنَقِلُبونَ  «نقل آيه کلمه توضيح.]. ۲۶/ ۵۰آيه  شعراء. سوره  ُمنَقِلبُونَ 
  است. درج گرديده»  لمنقلبون «
اهللُ َال اَلـَه اال ُهَو : " ٥٥۲/۲آيه جزئى از  ". ۱۸ َو ٰال يُۭحيطُوَن ِبَشىٍٔ ِمْن ِعلِْمهِ ) " ۱۱(

َماَواِت َوَما ِفي االْرِض َمن َذا الِذي  ُه َما ِفي السُخُذُه ِسَنٌة َوَال َنْوٌم لوُم َال َتاالَْقي الَْحي
ْن ِعلِْمِه اال َيْشَفُع ِعنَْدُه اال بِ  ْذِنِه َيْعَلُم َما َبيَْن ايِْديِهْم َوَما َخلَْفُهْم َوَال ُيِحيُطوَن ِبَشْيٍء مِّ ا

َماَواِت َواالْرَض َوَال َيُؤوُدُه ِحْفُظُهَما َوُهَو الَْعِلي الَْعِظيمُ  ُه السِبَما َشاء َوِسَع ُكْرِسي "
نقل جزئى از آيه  علّت نقل آيه ، − او )(ترجمه: و احاطه نميکند بچيزى از دانش 

در بيانات کالمى مبارك براى تشريح اين حقيقت است که حصول به علم خدا و ذات 
الهى مستحيل است : "زيرا علم بهر شيء احاطه بآن شيء است تا نفسى بر شيء 

 َو ٰال يُۭحيطُوَن ِبَشىٍٔ ِمنْ  احاطه ننمايد حقيقت آن را ادراك نکند چنانچه ميفرمايد (
استدالل مبارك در عدم ادراك کنه ذات خدا است و  نقل آيه فوق از   روش -) " ِعلِْمهِ 

  مقبوالت اهل اسالم است.
 ۷۱۱/٢آيه سوره بقره  نقل جزئى از ".۱۹ صم بکم عمي و هم ال يشعرون)  "۱۲(

َينِْعُق ِبَما َال َيْسَمُع اال ُدَعاء َوِنَداء ُصم ُبْكٌم  َوَمَثُل الِذيَن َكَفُروْا َكَمَثِل الِذياست : "
"ُصم ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم َال َيْرِجُعوَن" ( :  سوره بقره۱۸و نيز در آيه  "ُعْمٌي َفُهْم َال َيْعِقُلونَ 

ترجمه : کرانند  گنگانند  کورانند پس ايشان بر نميگردند) نيز با اندك تغييرى نازل 
ن لوح در مت›› َفُهْم  ‹‹، در بررسى اين آيه مالحظه ميشود که  علّت نقل  آيه گرديده.

نوشته شده و  بديهى است که اراده مبارك مطاع است و از نقطه نظر  ›› و هم‹‹مبارك 
ُصم  : "۱۷۱آيه  -داده است نترکيب معنى نيز هيچگونه تغييرى در مقصود از آيه 

" (ترجمه : کرانند گنگانند کورانند پس ايشان در نمى يابند لُونَ بُْكٌم ُعْمٌي َفُهْم َال َيْعقِ 
 ۱۷۱و در آيه ›› ٰال َيْرِجُعونَ ‹‹بجاى ›› ال يشعرون‹‹اختالف نقل در  ۱۸بعقل). در آيه 

در هر دو آيه اصل کلمات نزولى قرآن مشترك است و نظرات  -›› ٰال َيْعِقلُونَ ‹‹ ٢/ 
 ٰال َيْعِقلُونَ   و ٰال َيْرِجُعونَ علماى تفسير نيز که در ذيل نقل ميگردد داللت بر آن دارد که 

در اينصورت نتيجه ميشود است.  ندر هر دو آيه مقصود ادراك نکردن و  ايمان نياورد



مر اعز بيانات مبارکه در  باره انتشار  اقرآن است. که نقل به مضمون آيتين شريفه در 
 ىٰ جّل ذکره االعل ابهى است که بيخبرانى چند ندا و صالى عام  جمال اقدس ابهىٰ 

  را نمى شنيدند و بخياالت واهى و  موهوم خود در رّد امر مبارك مقاالت واهيه نوشتند. 
  ٣١٣ص 

ها و عکس العملمانى ، جّل ثنائه نيز به همان روش اب آسحضرت عبدالبهاء 
 ينتاعراضشان را مشابه اعتراضات معرضين و منافقين صدر اسالم تشبيه فرموده و آي

در سوره بقره را مناسب حالشان بيان فرموده اند. اين حقيقت و اعراض  ۱۷۱و   ۱۸
در حال حاضر نيز مشاهده مى گردد، در حالى که امر  مبارك مستمرا در حال اتساع 

الهى بالسنه و زبانهاى زنده  ممالك عالم بلکه بزبانهاى بومى و  محلّى است و آيات 
نيز ترجمه گرديده و  نداى حق به آنان رسيده و مستمرًا ميرسد  معرضين کورانند و 
 حرکت و نفوذ اصابع قدرت جمال قدم جّل عّزه و اقتداره را نميفهمند و نمى بينند.

عصر و  تا وجوه تشابهات در هر گرددقل ميدر ذيل قسمتى از تفسير منهج الصادقين ن
دوره اى که ظهور جديدى ميشود و شمس از  محل ديگرى طالع ميگردد و اعراض 

  در کتب تفسير ۸۱ آيه شرح −معرضين بيك روش و سياق در تاريخ تکرار ميگردد
ر ) کرانند باينمعنى که گوش هوش بُصم در تفسير منهج الصادقين مينويسد: "( :۲۰

)  ْمىٌ عُ ) گنگانند باين اعتبار که سخن حق نميگويند (بُْکمٌ حق نميکنند ( شنيدن
کورانند که حق را نمى بينند. مراد آنست که حقيقت اين اعضا از ايشان مسلوب 
نيست بلکه چون داليل حقه را استماع نميکنند و از روى اعتقاد اعتراف بخدا و 

منظور نظر نميدارند ، پس گويا که  رسول نميکنند و آيات باهره و معجزات ظاهره را
 ٰال پس ايشان که باين مرتبه رسيده اند  (  )َفُهمْ ( قوۀ سامعه و باصره و ناطقه ندارند...

 ") باز نميگردند از کفر بايمان و از ضاللت نفاق بهدايت ايقان ميل نميکنندَيْرِجُعونَ 
 ۱۷۱ شرح آيهدر  و اطالق صم و بکم و عمى بر اهل نفاق بر طريقۀ تمثيل است.""

 کرانند از شنودن کالم حق و استماع حجت )ُصم (سوره بقره مؤلف مى نويسد: "
ُهْم ٰال فَ ( ) کورانند از ديدن راه راستُعْمىٌ ( ) گنگانند از سخن گفتن درستبُْکمٌ (



) پس ايشان عقل ندارند، يعنى در نمى يابند آنچه پيغمبر بايشان ميگويد َيْعِقلُونَ 
  ".به تفکر و نظر بجهت اخالل 

در الواح الهى نيز با دقت مختصرى مالحظه ميشود  تحقيق در آثار نزولى قلم اعلىٰ 
که به معرضين امر اهلل و جمال اقدس ابهى ، نسبت کفر  و شرك داده شده است. 

  براى نمونه مراجعه فرمائيد به زيارتنامه.
 َواْلُجوِع َوَنْقٍص مَِّن االَمَواِل َوأالنُفِس َوالثَمَراِت َولََنْبلَُونُكْم ِبَشْيٍء مَِّن اْلَخوْف " )۱۳(

اِبِرينَ  ِر الص (ترجمه: و هر آينه آزمائيم شما را بچيزى از ترس و گرسنگى و  " ۲۱ َوَبشِّ
  - ۱۵۵/٢آيه  سوره بقره کاستن از مالها و نفس ها و ميوه ها و مژده ده شکيبان را).

يا من  (ان عربى از فم مطهر صادر شده و شروع آن با "در لوحى که بلس علّت نقل آيه
هل يليُق لمثلك َان يمتحن عبدًا خاضعًا خاشعًا  هلل  ال و اهلل و لمرکز  )ِامَتَحَن عبدالبهاء

بها  ااالٓفاق و ليس لهم ان َيْجَعلُوا عقُوَلُهم موازيَن الحق و َيِزنوُ  الميثاق َاْن َيْمَتَحَن أهلَ 
االشراق" مضمون قسمتى از بيان مبارك اينست که انسان نبايد عقلش را ميزان  أنوارَ 

حقيقت قرار دهد و اشراق انوار حقانيت امر را بآنوسيله مورد سنجش قرار دهد. و در 
انتهاى لوح به مخاطب ميفرمايند : "ال َتمَتِحْن أحدًا من بعد هذا فان االمتحان ُسُنن 

َخوْف َولََنْبلَُونُكْم ِبَشْيٍء مَِّن الْ ذعان بما نزَل في الفرقآن الرحمن فليس لالنسان اال اال
"، مضمون بيان مبارك اينست که بعد  َواْلُجوِع َوَنْقٍص مَِّن االَمَواِل َوأالنُفِس َوالثَمَراِت 

از اين کسى را امتحان مکن و  امتحان از سنن خداى بخشنده است و در انتهاى کالم 
قرآنيه را ميفرمايند که متن آيه شريفه نشان ميدهد که خدا انسان را مبارك نقل آيه 

يان شيخ در تفسير مجمع الب تفسير آيه در کتب تفسير − آزمايش و امتحان ميکند
: "پس از اينکه خداوند عباداتى را که بندگان خود را بانجام  ۲۲ طبرسى مى نويسد

آنها آنان را  مشکالتى که بوسيلۀ آنها مکلف ساخته است بيان کرد ، ببيان مشقتها و
ميگويند اين خطاب مخصوص " )نقل آيه فوق( "آزمايش مى کند پرداخت و فرمود

ولى اگر بگوئيم که خطاب بهمۀ مردم متوجه است نيز صحيح  اصحاب پيغمبر است
  است.



ُصم  ":  ۷۱۱/٢جزئى از آيه  )۲۳ ُصم بُْکٌم ُعْمٌى ٰال َيْعِقلُونَ کال ان هم اّال ()  ۱۴(
". بنظر ميرسد که در نقل آيه شريفۀ قرآن در داخل پرانتز ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم َال َيْعِقُلونَ 

  که بيان مبارك است در اشاره به ناقضين عهد در داخل پرانتز در › کال انهم‹کلمات 
  ٣١٤ص 

کنار جزئى از آيه قرآن براى تاکيد در  تشابه حاالت و احوال و اعمال و افعال ناکصين 
بيان مبارك در اشاره به ناکثين و ناکصين عهد و ميثاق  علّت نقل آيه ، −عهد است

است که آنرا مشابه شکنند گان عهد الهى در  ظهورات قبل بيان فرموده و  تشابه اعمال 
  ده اند.فرمواستناد به آيه فوق در قرآن  "کلمۀ "على اعقابهم و رفتار آنان را با ذکر

  ۲۸۶/٢". آيه  ۲۴ ربنا ال تحمل علينا اصرًا کما حملته على الذين من قبلنا) " ۱۵(
سوره بقره است با اين تفاوت که حرف  ۲۸۶نقل جزئى از آيه تحقيق.  − سوره بقره

 حضرت علّت نقل آيه ، -ده است اسقاط ش›› ال‹‹و ›› ربنا‹‹در ميان دو کلمه ›› و‹‹
عبدالبهاء جّل ثنائه بيان مبارك در اهّميّت اتحاد و اتفاق احباى الهى و اينکه در 
صورت عدم اتحاد قلب مبارك در حزن و اندوه قرار ميگيرد تعاليم و دستور العمل هاى 

مال جآموزنده اى صادر و علّت سرگونى و تحّمل بالياى وارده متجاوز از نيم قرن بر 
اقدس ابهٰى را براى ايجاد وحدت عالم انسانى تبيين و  نيز مقصود در هر ظهورى را 
بيان فرموده اند. در باره ظهور حضرت موسى نقل و مقصود از اين آيه به اينصورت 

: "در هر ظهورى که اشراق صبح هدى شد موضوع آن گرديده است قوله االحلىٰ 
ظهور حضرت کليم موضوع شريعت اهلل اطاعت و در ايّام  .اشراق امرى از امور بود 

انقياد رب الجنود بود . و احکام در نهايت سختى و گران . اينست که در قرآن 
جمه : اى ) (ترَربَنا َوَال َتْحِمْل َعلَْيَنا اْصًرا َكَما َحَملَْتُه َعلَى الِذيَن ِمن َقْبِلَناميفرمايد (

رانى را همچنانکه بار کردى آنرا بر آنان که بودند پروردگار ما و بار مکن بر ما بار گ
قل آيه براى حصول به مقصود از  ن  تفسير آيه در کتب معتبره تفسير −پيش از ما) 

فوق در بيان مبارك و  تفسير آن  تمام آيه که آخرين آيه در سوره بقره است اينست: (َال 
ا اْو َكَسَبْت َوَعَليَْها َما اْكَتَسَبْت َربَنا َال ُتَؤاِخْذَنا ان نِسينَ  ُيَكلُِّف اهللُ َنْفًسا اال ُوْسَعَها َلَها َما



لْ  ا َما َال نَ اْخَطاَنا َربَنا َوَال َتْحِمْل َعَلْيَنا اْصًرا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى الِذيَن ِمن َقبِْلَنا َربَنا َوَال ُتَحمِّ
ر د اْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا انَت َمْوَالَنا َفانُصْرَنا َعَلى الَْقْوِم اْلَكاِفِريَن).َطاَقَة َلَنا ِبِه َواْعُف َعنا وَ 

: "بعضى مفسران گفتند عهدًا  ۲۵تفسير ابوالفتوح رازى بنقل از ديگر مفسران مينويسد 
و ميثاقًا بار خدايا بر ما منه عهدى و ميثاقى يعنى تکليفى که ما بآن قيام دشخوارى 

 مؤاخذه باشد ... و بعضى ديگر گفتند مراد باصر ثقل است بآن کردن پس ما راتوانيم 
بار خدايا بار گران در تکليف بر ما منه چنانکه بر آنان نهادى که پيش ما بودند"؛ و در 

 َعلَْيٰنا ِاْصًرا َربٰنا َو ٰال َتْحِملْ  تفسير مجمع البيان شيخ طبرسى در  تفسير و مقصود از  "
خدايا  -۱: " در معناى اين آيه وجوهى بيان شده است از اين قرار:  ۲۶د مى نويس "

ما را به کارى که تحمل آن بر ما سنگين و سخت است تکليف و امتحان مکن مانند 
خدايا ما را  -۲کشتن خود براى قبولى توبه (آنچنان که در بنى اسرائيل تکليف شد.) 

ر را نداريم تکليف مفرما". هر دو تفسيبه چيز هائى که توانائى کيفر و عذاب آنها 
موافقت دارد با بيان حضرت عبدالبهاء که اشاره به سختى احکام در شريعت حضرت  

در لوح اشرف بيان نزولى در اين   مأخذ در بيانات قلم اعلىٰ  −موسى فرموده اند 
خصوص است که خدا امر نميکند به بندگانش حکمى را که فوق طاقت آنها باشد و 
احکام باندازه وسع و طاقت مردم است. و اشاره  ميفرمايند که اينچنين در کتب انبياء 

 اَد فوق: " انّه ال يظلم نفسًا و ال يأمر العب ۲۷و رسوالن نازل شده است. قوله االعلٰى  
طاقتهم و انّه لهو الّرحمن الرحيم  . قل قد ظهر أمر اهلل على شأن َيْعِرُفه أْکَمُه االٔرض 

الٔن اهلل ما کلّف نفسًا  اّال وسعها و کذلك نّزل فى کّل … فکيف ذو بصر  طاهر منير 
در  ۱۵/  ۶١براى نمونه اشاره به آيه  –› ُمرَسلين(‹االٔلواح على النّبيّين و المرسلين " 

ا َجاء آَل ُلوٍط الُْمْرَسُلوَن") لوح اشرف› : ُمْرَسلون‹ سوره ِحْجْر است َفَلم".  
لَُماِت الَى النُورِ ان ")  ۱۶( ِذيَن آَمنُواْ يُْخِرُجُهم مَِّن الظال ْوِلَيآُؤهُ  اهللُ َوِليِذيَن َكَفُرواْ اُم َوال

َن النو اُغوُت ُيْخِرُجوَنُهم مِّ اِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ الطْصَحاُب النَِٔك اْوَلـُلَماِت ا َلى الظِر ا" 
در متن لوح مبارك و نقل آيه قرآن مالحظه ميشود که  تحقيق  — ٧۲۵/٢. آيه " ۲۸

  در › ان‹در متن لو  در آيه شريفه نيست و بنظر ميرسد نقل آيه با اضافه شدن › ان‹کلمه 



  ٣١٥ص 
ابتداى آن جنبه تأکيدى براى نقل آيه را دارد. قوله االحلٰى : "در قرآن ميفرمايد (ان 

لَُماِت الَى النُورِ  ِذيَن آَمنُوْا يُْخِرُجُهم مَِّن الظال حضرت علّت نقل آيه —)" اهللُ َوِلي 
ست و اعبدالبهاء جّل ثنائه در يکى از  الواحى که بفرامين تبليغى عبدالبهاء معروف 

خطاب به احباى اياالت غربى امريکا صادر فرموده اند. احباى آن اياالت را تشويق 
راج محبت " س : قوله االحلى .به انتشار امراهلل و ارتفاع نداى ملکوت الهى ميفرمايند

ال اگر ممکن ح . اهلل چنانچه بايد و شايد نيفروخته و نداى ملکوت الهى بلند نگشته
ه همتى نمائيد يا خود بنفسه و يا کسان ديگر را انتخاب کنيد است شما در اين قضي

و بآن اياالت بفرستيد زيرا االٓن آن اياالت نظير جسم مرده است تا نفحۀ حيات در آن 
اَهللُ َوِلٌى ٱلۭذيَن ٰاَمنُوا ان در قرآن ميفرمايد ( بدمند  و جان آسمانى بآنان بخشند ...

لُٰماِت  ورِ يُْخِرُجُهْم ِمَن ٱلظيعنى خدا مؤمنين را دوست ميدارد لهذا آنان را از ِالَى ٱلن (
ر د  تفسير آيه در کتب معتبرۀ تفسير −ظلمات نجات داده در عالم نور مى آورد"

)  اَهللُ َوِلٌى ٱلۭذيَن ٰاَمنُوا: "(۲۹ تفسير  مجمع البيان شيخ حسن طبرسى،  مفسر مى نويسد
در آنچه نياز دارند و در آنچه صالح و مصلحت يعنى خدا يار و کمك مؤمنان است 

لُٰماِت ِالَى ( –ايشان است در امور مربوط به دين و دنيا و آخرتشان  يُْخِرُجُهْم ِمَن ٱلظ
)  خداوند ايشان را از تاريکيهاى کفر و گمراهى به نور هدايت بيرون ميآورد و ٱلنورِ 

 جلو درك حقائق را ميگيريد و همانطور که تاريکى مانع ديدن اشياء است کفر، هم
چون خداوند مؤمنان را هدايت و دليل ها و حجت ها براى آنان اقامه نموده است 

ب با نقل اين آيه در  مکاتي تحقيق  —پس آنان از تاريکيها بنور بيرون آورده است"
سوره بقره نقل گرديده و بنظر ميرسد که براى  ۲۵۸در اول آيه ›› ان‹‹اضافه شدن کلمه 

اکيد در مقصد از  کالم خدا در آيه مزبور است که باراده مبارك قبل از نقل آيه اضافه ت
آيات مشابه ديگرى نيز در قرآن نازل شده که در آنها ايمان آوردن به دين  -شده است 

  جديد را خارج کردن مردم از ظلمات بسوى روشنائى تعبير شده است. 



اُر " :  ۹۴. آيه  )۳۰ْنتُْم ٰصاِدۭقينَ َفَتَمنُوا الَمْوَت ِاْن کُ  ()  ۱۷( ن َكاَنْت َلُكُم الدُقْل ا
ه : بگو (ترجم "االَِٓخَرُة ِعنَد اهللِ َخاِلَصًة مِّن ُدوِن الناِس َفَتَمنُواْ الَْمْوَت ان ُكنُتْم َصاِدِقينَ 

گ راگر باشد از براى شما سراى آخرت نزد خدا خاّصه از غير مردمان  پس آرزو کنيد م
ُقْل َيا ايَها الِذيَن ":  ۶/٦٢و نيز در سوره جمعه آيه   -را اگر هستيد از راستگويان) 

  "َهاُدوا ان َزَعْمُتْم انُكْم اْوِلَياء ِللِه ِمن ُدوِن الناِس َفَتَمنُوا اْلَمْوَت ان ُكنُتْم َصاِدِقينَ 
تان رديد اگر ادعا ميکنيد که دوسيّت را اختيار کد(ترجمه: بگو اى آن کسانيکه يهو

  نقل آيه علّتخدائيد از غير مردمان پس آرزو کنيد مرگ را اگر هستيد از راستگويان). 
اللت در د ، حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه بعد از شرح شهادت احبّاى اصفهان و  يزد

در قرآن  قبر حقانيّت امر اهلل که دم مطهر شهداى امر بهائى گواهى بر آن ميدهد آيه فو
 ى سرو ب .و تاراجى و تاالنى  .را نقل فرموده اند قوله االحلٰى: "حال اگر اين قربانى 

و سامانى نساء و أطفال و جانفشانى بکمال شادمانى ... دليل بر ثبوت و استقامت 
نه و برهان رسوخ در ايمان نيست و از اعظم دالئل بر صداقت و روحانيت و محبت 

ْنتُْم َفَتَمنُوا الَمْوَت ِاْن کُ  پس دليل ثبوت و استقامت چيست (اين نفوس مقدسه نه 
) و حال آنکه اگر بخون خويش ترجمۀ حال خود مينگاشتند البته صفحات  ٰصاِدۭقينَ 

 مشابه اين نوع استدالل بر حقانيت امر در ايقان  تحقيقاوراق آفاق کفاف نمينمود". 
  .۳۱ شريف نيز مالحظه مى گردد

اهلل کاشانى از علماى  فتح تفسير منهج الصادقين  — در کتب معتبرۀ تفسيرتفسير آيه 
) بگو اى محمد ص در جواب قُلْ : " ( ۳۲ معتبرشيعه در تفسير اين آيه مى نويسد

اُر ٱَالِخَرةُ دعوى ايشان که ( اگر هست بزعم شما که مر شما راست ِاْن ٰکاَنْت لَُکُم ٱلد (
مر  ) در حاليکه آن خالص استٰخاِلَصةً ) نزد خدا (اهللِ ِعْندَ سراى ديگر  که بهشتست (

) غير از ديگر مردمان، يا غير مسلمانان ِمْن دُوِن ٱلناسِ شما را يعنى خاصۀ شما است (
) پس آرزو کنيد مرگ را َفَتَمنُوا الَمْوَت ... ميفرمايد که اگر در اين دعوى صادقيد (

  .از راستگويان") اگر هستيد ِاْن ُکْنتُْم ٰصاِدۭقينَ (
  



  ٣١٦ص 
َولََنْبلَُونُكْم ِبَشْيٍء مَِّن اْلَخوْف َواْلُجوِع َوَنْقٍص مَِّن االَمَواِل َوأالنُفِس َوالثَمَراِت ) "۱۸(

اِبِريَن  ِر الص  الِذيَن اَذا اَصاَبْتُهم مِصيَبٌة َقالُوْا انا ِللِّه َوانـا الَْيِه َراِجعونَ  )۵۵١(َوَبشِّ
(ترجمه: و هر آينه آزمائيم شما را بچيزى از ترس و گرسنگى و کاستن  ". ۳۳ )٢/٥٥۱(

از مالها و نفس ها و ميوه ها و مژده ده شکيبان را. آنان که چون رسيد ايشان را مصيبتى 
 − )گويند بدرستيکه ما از براى خدائيم و بدرستيکه ما بسوى او باز گشت کنندگانيم

حضرت عبدالبهاء  علت نقل آيه —۳۱ايقان شريف  رجوع کنيد به مأخذ در الواح نزولى
جّل ثنائه، خطاب به احبّائى که در سبيل امر اهلل گرفتار بليّات گرديدند و در راه محبت 
اهلل به امتحان افتادند لوح مهيمنى صادر و آيه فوق در قرآن را نقل فرموده اند قوله 

 مَِّن َولََنْبلَُونُكْم ِبَشْيٍء( قال اهلل تعالىٰ … " ايها الممتحنون فى محبة اهلل االحلى:
اِبِريَن الِذيَن اَذا  ِر الص اْلَخوْف َواْلُجوِع َوَنْقٍص مَِّن االَمَواِل َوأالنُفِس َوالثَمَراِت َوَبشِّ

خالصة الکالم ان اللئام اعداء …  )اَصاَبْتُهم مِصيَبٌة َقالُوْا انا ِللِّه َوانـا الَْيِه َراِجعونَ 
نظر ميرسد [. ب "و لن تجد لسنة اهلل تبديال و هذه سنة اهلل من قبل و من بعد  .للکرام 

و  درانتهاى  سوره الفتح است]  ٢٣/٤٨قسمتى از بيان مبارک اشاره به جزئى از  آيه 
گويند ذکر و مي عآنهارا با اوصافى بدي لوح احبّا را اطمينان ميدهند که اهل مالٔ اعلىٰ 

بتان شده که نصي مرحبا به اين نفوس مطمئنه و خوشابحال شما از اين موهبت کبرى
قوله االحلٰى: "فاطمئنوا يا احباءاهلل ان المالٔ االعلٰى يذکرونکم بابدع  است.

  االوصاف. مرحبا بالنفوس المطمئنة".
صابتهم ن قبلکم اأفحسبتم أن تدخلوا الجنة و لما يأتکم مثل الذين خلوا م) "۱۹(

ِتُكم مَثُل " : ۲/ ۴۲۱" .آيه ۳۳ البأساء و الضراء اْم َحِسْبتُْم ان َتْدُخلُوْا اْلَجنَة َوَلما َيا
راء َوُزْلِزلُواْ َحتى َيُقوَل الرُسوُل َوالِذيَن آمَ  َساء َوالضْتُهُم اْلَبا سِذيَن َخلَْواْ ِمن َقْبِلُكم منُوْا ال

 (ترجمه: آيا پنداشتيد که داخل ميشويد " َعُه َمَتى َنْصرُ اهللِ اال ان َنْصَر اهللِ َقِريٌب مَ 
بهشت را و هنوز نيامده شما را مثل آنان که گذاشتند از پيش از شما رسيد ايشان را 
سختى بى چيزى و سختى  رنجورى و جاى بر کنده شدند تا آنکه ميگفت رسول و 



وردند با او کى باشد يارى کردن خدا آگاه باشيد که يارى خدا نزديك آنان که ايمان آ
 نيز در  همان لوحى که در قبل مورد بر رسى قرار گرفت مبارکه اين آيه تحقيق —است) 

َاْم َحِسبُْتْم ‹‹ در سوره بقره است . و کلمۀ  ۲۱۴نقل گرديده است. نقل جزئى از آيه 
 درج گرديده است.  در متن››  أفحسبتم‹‹ مبارك در سوره بقره در نقل آيه در لوح ›› 

لوح ، قلم ملهم و مبارك ميثاق براى تسکين آالم و محن قلوب مضطهدون حاصل از 
مصائب وارده آيه فوق را نقل فرموده است و بعد ميفرمايند که مضمون آن بفارسى 

مصائب  ناينست که آن احباى الهى نوشيدند جام بال را در راه محبت خدا و ليکن اي
در راه خدا عين موهبت است و اين بالياى وارده براى محبت خدا است. قوله 

أن هؤالء االحباء تجرعوا کاسًا مريرة فى محبة اهلل و  ةاالحلى: " و ال شك و ال شبه
  لکن هذه المصائب عين المواهب النها وقعت فى سبيل اهلل البالء للوالء".

(ترجمه: و احاطه . ۲/ ۵۲۵جزئى از آيه ".  ۳۴ مِّْن ِعلِْمهِ َوَال يُِحيُطوَن ِبَشْيٍء ) "۰۲(
  نميکند بچيزى از دانش او ).

اهللُ َال اَلـَه اال ُهَو : " در سوره بقره است۲/ ۲۵۶نقل جزئى از آيه  علّت نقل آيه ،
َماَواِت َوَما ِفي االْرِض َمن َذا الِذي  ُه َما ِفي السُخُذُه ِسَنٌة َوَال َنْوٌم لوُم َال َتاالَْقي الْحي

ْذِنِه َيْعَلُم َما َبيَْن ايِْديِهْم َوَما َخلَْفُهْم  ِبا الْن ِعلِْمهِ ٍء مِّ َوَال يُِحيُطوَن ِبَشيْ َيْشَفُع ِعنَْدُه ا  الا
َماَواِت َواالْرَض َوَال َيُؤوُدُه ِحْفُظُهَما َوُهَو الَْعِلي الَْعِظيمُ  ُه السدر  . "ِبَما َشاء َوِسَع ُكْرِسي

لوحى که در جواب عريضۀ يکى از مؤمنات شهر کرمان صادر شده خطاب به مشاٌر 
قتك قد وصلتنى نمي .المنجذبة بنفحات اهلل  : "يا امةاهلل ۳۴اليها ميفرمايند قوله االحلى

الغراء و أجيبك بهذه الفريدة العصماء". در اول لوح عريضۀ او را "نميقة الغراء" عنايت 
ه عريضه نظر باينک  —فرموده که مضمون آن نوشته با عبارات فصيح و استوار است 

يها در  ال مشاٌر الآن امۀ موقنه در دست نيست از  متن جواب مبارك بنظر ميرسد که سؤ
ى از که  بعضبوده باره اعتقادات بعضى از مردم در مسئلۀ الوهيت و  معرفت خدا 

  مردم متمسك باوهامات در شناخت خدائى ميشوند که وجود خارجى ندارد 
  ٣١٧ص 



بل هى ."يتمسکون بشبهات أوهن من نسج العنکبوت و يتخذون الٓهة ليس لها وجود 
أنها بأدق معانيهم و لم يلتفتوا أن هذه االوهام محاطة بالعقول ما ميزوه بأوهامهم و لو 

) و هو َو ٰال يُۭحيطُوَن ِبَشىٍٔ ِمْن ِعلِْمهِ عجزت عن ادراکه االفکار (. و اهلل هو المحيط
  بکل شئ محيط".

 ۳۵ َمْن َيٰشآءُ لِ  اَْنَبَتْت َسْبِع َسٰناِبْل ۭفى ُکلِّ ُسْنبُلٍَة ِماُة َحبٍة َو اهللِ يُٰضاِعُف کحبة ) "(۲۱(
؛ "و هلل المثل االعلى فان شئت حياة طيبة فانثر بذر الحکمة فى أرض طيبة ") گردد

". بنظر ميرسد که هر دو بيان  ۳۶خضر مبارکة  سبع سنابلطاهرة تنبت لك فى کل حبة 
ِل اَْمٰوالَُهْم ۭفى َسۭبيَمَثُل ٱلۭذيَن يُْنِفقُوَن ( سوره بقره است :  ۲٦١مبارك در اشاره به آيۀ 

اهللِ َکَمَثِل َحبٍة اَْنَبَتْت َسْبِع َسٰناِبْل ۭفى ُکلِّ ُسْنبُلٍَة ِماُة َحبٍة َو اهللِ يُٰضاِعُف ِلَمْن َيٰشآُء َو 
(ترجمه : مثل کسانى که انفاق ميکنند مالهاشان را در راه خدا چون  )اهللِ ٰواِسٌع َعۭليمٌ 

ياند هفت خوشه  که در هر خوشه صد دانه باشد و خداى مثل دانه ايست که برو
يه جزئى از آ حقيق.ت − ميافزايد از براى آنکه ميخواهد و خدا فراخ رحمت داناست)

َمَثِل َحبٍة کَ ‹‹تحرير شده و در متن آيه ›› کحبة‹‹سوره بقره است و قبل از  نقل آن  ۲۶۱
اء در  مکتوبى خطاب به حضرت عبدالبه  علّت نقل آيه ، —نازل شده است ›› 

اعضاى محفل روحانى مشهد در منقبت و  کمک و  معاونت و معاضدت فقرا و 
نۀ ئى که در سمساکين، نقل جزئى از آيه را فرموده اند قوله االحلٰى: "نفوس اجله

ماضيه بمعاونت فقرا پرداختند از الطاف حق ميطلبم که انفاقشان (کحبة َانَْبَتْت َسبِْع 
تنبت ‹ ل دوم در نق — گردد" ۭفى ُکلِّ ُسنُْبَلٍة ِماُة َحبٍة َو اهللِ ُيٰضاِعُف ِلَمْن َيٰشآُء)َسٰناِبْل 

زيارت ميشود که بنظر ميرسد مضمون آيه فوق است. ›  سبع سنابللك فى کل حبة 
در بيان حيات حقيقى است که آنرا حيات روح بيان فرموده و او را  علت نقل آيه

فاخلع هذا «که رها کن حيات دنيا را و شؤونرا که فنا ميگيرد آنرا : نصيحت ميفرمايند 
ؤل الى دع الحياة الدنيا و شؤنها التى ت…الثوب البالى الرثيث و البس حلل التقديس

انما الحياة حياة الروح متحليا بالفضائل التى توقد و تضىء مصباحها فى …الفناء



ى ارض حياة طيبة فانثر بذر الحکمة ف ملکوت االنشاء. و هلل المثل االعلى فان شئت
  ».تنبت لك فى کل حبة سبع سنابل خضر مبارکة…طيبة

اين از فضل بيمنتهاى حضرت يزدان است که بچنين موهبتى مخصص گشته ) "۲۲(
تُْؤتِى َمْن َتٰشآُء َو َتِعز َمْن َتٰشآُء و تختص برحمتك من  اند و بچنين عنايتى موفق. (

ند آيه چ بنظر ميرسد که بيان مبارك در داخل پرانتز نقل جزئى از  تحقيق − " ۳۷) تشاء
 از  نقل جزئى» تُِعز َمن َتَشاء «و » تشاء تؤتي من« الف ،از آيات قرن کريم است. 

 َوَتنِزُع الُْمْلَك  َمن َتَشاءاْلُملَْك  تُْؤِتيُقِل اللُهم َماِلَك الُْملِْك سوره آل عمران : " ۲۶آيه 
ن  َمن َتَشاء وَ َتَشاء ِمم َك َعَلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ  تُِعزنَمن َتَشاء ِبَيِدَك الَْخيُْر ا ب ،. "َوُتِذل 

سوره بقره  ۱۰۵نيز بنظر ميرسد که موافقت دارد با آيه » و تختص برحمتك من تشاء«
ُقْل : " ۷۴" و آل عمران آيه لَْعِظيمِ َواهللُ ُذو الَْفْضِل ا َيْخَتص ِبَرْحَمِتِه َمن َيَشاءَواهللُ : "
 نِبَرْحَمِتِه َمن َيَشاء )٧٣َواهللُ َواِسٌع َعِليٌم ( يُْؤِتيِه َمن َيَشاءِبَيِد اهللِ  اْلَفْضلَ ا َواهلُل  َيْخَتص

ر د علّت نقل آيه −که با متن لوح مبارك نيز موافقت دارد  ) ۷۴ُذو الَْفْضِل الَْعِظيِم (
اب به جمعى از احبّاى اٰلهى ثابتين در ميثاق از قلم مبارك صادر شده لوحى که خط

 بسيار خطاب ميفرمايند : "اى زجاجات سراج وهاج پيمان" در حق آنان عنايت
گرديده و مفتخر به خدمت ياران الهى گشته و پيوسته بذکر جمال قدم مشغولند آنرا از 

دهد يشود که خدا اختصاص ميفضل و عنايات الهى بيان فرموده که شامل کسانى م
به گروهى از انسانها که اراده اش بآن تعلّق ميگيرد و براى تحکيم در بيان مبارك نقل 

  جزئى از آيه قرآن را فرموده اند.
است. رجوع کنيد به  ۱۵۱ نقل جزئى از آيه ".  ۳۸ َفاَْيَنٰما تَُوِلُوا َفَثم َوْجُه اهللِ ِان اهللَ" 

  نافه سى و يکم.
  ٣١٨ ص 
  سوره آل عمران  – ۳
.بنظر ميرسد که  نقل جزئى از آيه  ۷۴آيه   ."۳۹ )يختص برحمته من يشاء)  "(۳۲(

سوره آل عمران است قوله تعالٰى: "َيْخَتص ِبَرْحَمِتِه َمْن َيٰشآُء َو اهللُ ُذوٱلَْفْضِل  ۷۴



ت ٱلَْعۭظيم". (ترجمه : مخصوص ميگرداند برحمتش آنرا که ميخواهد و خداس
  . علّت ذکر آيه − ۱۰۵/٢صاحب فضل بزرگ). و نيز رجوع کنيد به سوره بقره آيه 

بدون  در داخل پرانتز و يااى اين جزء از آيه قرآن در ب، در الواح عديده مطلب اّول
که در اين مجموعه نيز  نقل شده  شود درج گرديده اى به نقل آيۀ قرآناينکه اشاره

جزئى از آيه در  لوح مبارك به نظر نگارنده، با مرورى  ، علْت ذکر مطلب دّوم ؛است 
به قسمتى از متن لوح مبارك، قبل از ذکر آيه، علّت نقل آيه را روشن ميکند . قوله 

لة و تنزه بصفاته عن مماث ."حمدًا لمن تقدس بذاته عن مشابهة مخلوقاته االحلٰى:
و تجلل بأفعاله عن الحدود و القيود  .و تعزز بأسمائه عن شؤن مبدعاته  .مکوناته 

أنه فعال بالجديد الکور االکوان في هذاعلىالمتجلى .مخترعاته جميعفيالهندسة و
بنظر ميرسد جمله  نقل جزئى از آيه (  أشرقت االرض بنور ربهاو عندنا ما  .…لما يريد

ضت  فضل . و فا. و تنسمت نسائم ال )سوره الّزمر است. رجوع کنيد به بعد ٦٩/٣٩
سحاب العدل . وانحدرت سيول الجود . و تجدد قميص  کّل موجود . و تزينت 
البطحاء . بظهور خير الورى . المؤيد بشديد القوى. اعترض اليهود و النصارى بان 
سلسلة النبوة مسلسلة کعقود الُجمان . أو قالئد الِعقيان في ذرية اسحق و تلك برکة 

رية الطاهرة  . و السالسة الباهرة  . بنصوص من التوراة  ممنوحة مخصوصة لتلك الذ
 .و ال خالف و ال شقاق . و هذه الذرية تالٔٔالت بانوار  التوحيد .  کالکواکب الدرية 

فکيف انتقلت النبوة العظمى .  و المنحة الکبرى  .  من تلك االصالب  الطاهرة 
لى ما کان عليه من الزکية الى صلب عبد مناف .  و بحسب زعمهم اسمه دال ع

 …"دع القوم و أهوائهم  ورائك .بنار محبة اهلل  )يا أيها المشتعل  "(…  "الخالف
هذا  .  و ان صاحب هذا النبأ العظيم  .  و النور القديم . و الصراط المستقيم . "

حائز لنسب شامخ منيع . و شرف  باذخ رفيع (أضاعت لهم أحسابهم و جدودهم . 
ظم الجزع ثاقبه) و لم تزل هذه الساللة انتقلت من  االٔصالب دجى الليل  حتى ن

الطاهرة الى االٔرحام الطاهرة . و کم من  خبايا في الزوايا . و کم من أبهى جوهرة 
 أمره أعظم من ان يثبت باالنتساب الى كمکنونة و فريدة  يتيمسة مخزونة .  و مع ذل



و  هو معروف بنفسه لکل بصير کل معروف به و"…  "غيره و أشرف من ان يعرف بدونه
هذه سبحات هائلة حاهلة الهل االشارات. و الّذين شربوا کأس العناية من "…"شهيد

حقيقة  ) ال ينظرون اال الىيختص برحمته من يشاءأيادي رحمة اهلل و اختصوا بموهبة (
بيان مبارك، با حمد و تقديس ذات الهى آغاز   −البرهان . و آثار موهبة الرحمن" 

شود و  مطالب در متن لوح نشان ميدهد که در جواب سائل حّجت بر حقانيّت مى
اند و مادۀ قياس آن، اعتراضات قوم را به روش قياس احتجاج فرموده شارع امر قدير

ناف ميهود بعد از ظهور اسالم و دعوى رسالت حضرت رسول اکرم که از ساللۀ عبد 
قريش بود، و يهود منتظر  ظهور از ذّريت اسحق بودند و  غير از آن سالله را مطابق 

ه نميدانستند. بنظر ميرسد که اين قسمت از بيان مبارك ب معتبر وعود کتب عهد قديم
روش قياس در  استدالل به حّقانيّت ظهور اعظم تشابه آن با نوع اعتراض يهود و 

در  ۶۷الى  ۵۷بود که اشاره به آيات  ص کرماول رس حضرت نصارى به حّقانيّت
رمايد: ف در سورۀ فوق الّذکر است که مى ۶۷سورۀ آل عمران است  و بخصوص آيۀ 

ْسِلًما"  (رجوع کنيد به بعد در  ا َوَلِكن َكاَن َحِنيًفا ما َوَال َنْصَراِنيبَْراِهيُم َيُهوِديَما َكاَن ا"
قادات حضرت عبدالبهاء اين قبيل اعتراضات و اعت  -تفسير اين آيه در کتب تفسير) 

بيان فرموده و  او را نصيحت  اوهام و سبحات اهل اشاراتدر دورۀ ظهور  جديد را ، 
ميفرمايند که دورى کن از آن قوميکه باين وسائل متشبّث و  عارف به مظهر الهى 

 ،اند شده هبت فائزاند و  باين مونميشوند، ولى کسانيکه جام عنايت الهى را نوشيده
آيۀ سورۀ  جزئى از ،آنرا از رحمت الهى براى کسانى که ارادۀ الهى بر آنها تعلّق گرفته 

اين گروه از مردم   -آورند "را براى اين گروه شاهد مى "َيْخَتص ِبَرْحَمِتهِ آل عمران 
  براى 
  ٣١٩ص 

نگاه  بت الهىکسب فيض به ظهور جديد به چيزى جز  حقيقت در برهان و آثار موه
در بر رسى لوح مبارك و نقل آيه ديگرى از قرآن ، خطاب  مطلب سوم ،نميکنند. 

مبارك به يکى از احبّاى الهى است که بعد از اينکه بامر جديد ايمان آورد اين کلمات 



مبارکه در حق او  صادر شده است : "پس تو شکر کن خدا را با وجود هوج و موج 
 »و کشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم الحديد«ى و مظهر  اقربا ديده حق بين گشود

نيز رجوع  " وو يختص برحمته من يشاء . ذلك من فضل اهلل يؤتيه من يشاء گشتى 
در تفسير رازى  و   نظرات مفسرين اسالم ، — ۲۱/٥٧کنيد به سورۀ الحديد آيۀ 
نجران  ترسايانآن بود که … : " سبب نزول آيه  ۴۰ نويسداستفاده از قول صحابه مى

مدينه با ايشان مناظره کردند و ايشانرا با يکديگر خصومت افتاد  جهودانبمدينه آمدند 
يم و جهودان از ترسايان بود و ما باو اوليتر ابراهيمالم ترسايان گفتند سّ لادر ابراهيم عليه

همچنين گفتند پيش رسول آمدند بحکومت رسول صل اهلل عليه  گفت ابراهيم جهود 
الى آخر  …د و ترسا نبود و شما با او اوليتر نه بل مسلمان بود و من با او وليترم نبو

زئى از آيه : "َيْخَتص ِبَرْحَمِتِه َمْن َيٰشآُء َو اهللُ ُذوٱلَْفْضِل جدر معنى و تفسير  –تفسير" 
 اند مراد برحمت نبوت است مخصوص گرداند بنبوتنويسد: "گفتهٱلَْعۭظيم" مفسر مى

تفسير قول اول در جزئى از  −" … که خواهد پيغامبرى بآن کس دهد که خواهد آنرا 
آيه بعينه همان بيان مبارك حضرت عبدالبهاء است که انتخاب رسول و پيغامبر به ارادۀ 

  الهى است و به هر کس که ميخواهد اختصاص ميدهد.
 ۷جزئى از آيه  قيقتح  -" ۴۱ و ال يعلم تأويلها اال اهلل و الراسخون في العلم) " ۴۲(

ما  و‹‹سوره آل عمران در بيان مبارك نقل گرديده است با اين تفاوت که در قرآن 
تحرير شده است و در هر دو صورت ›› و ال يعلم‹‹نازل شده و در لوح مبارك ›› يعلم

تغييرى در اصل و معنى آيه داده نشده است. اصل آيه در قرآن اينست. قوله تعالٰى: 
ْحَكَماٌت ُهن ام الِْكَتاِب َواَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت  (ُهَو الِذيَ  نَزَل َعَليَْك الِْكَتاَب ِمنُْه آَياٌت ما

ا الِذيَن في ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ َفَيتِبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمنُْه ابِْتَغاء الِْفْتَنِة َوابِْتَغاء َتاِويِلِه وَ  ما َيْعلَُم مَ  َفا
 ِويلَُه ا   .۳۱مراجعه فرمائيد به نافه   علّت نقل آيه) ال اهللُ َوالراِسُخوَن ِفي اْلِعلِْم َتا

ُِّكْم َفآَمنا( )۵۲( يَماِن اْن آِمنُوْا ِبرَب َنا َسِمْعَنا ُمَناِدًيا يَُناِدي ِلالنَنا اببنظر  ) ۴۲ … ر .
ربَنا انَنا (عمران است :  در سوره آل ۱۹۳ميرسد که در بيان مبارك نقل جزئى از  آيه 

يَماِن اْن آِمنُوْا ِبَربُِّكْم َفآَمنا َسِمْعَنا ُمَناِدًيا يَُناِدي ِلال  ْر َعن ا َسيِّاِتَنا َربَنا َفاْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوَكفِّ



که در آن  وحىحضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در ل  علّت نقل آيه ،  — )َوَتَوفَنا َمَع االٔبَْرارِ 
حمد خدا گرديده است اشاره به آيات فوق فرموده اند که آيات الهى  ظاهر شد. قوله 

: "الحمد هلل الذى ظهرت آياته " و نيز  تسبيح خدا را فرموده اند که طلوع  ۴۲ االحلى
: "سبحان من سطع و الح و أشرق و باح بأنواره  ۴۳ اشراق شمس شد. قوله االحلى

االرض و السماوات" و مضمون ادامه بيان مبارك اينست که  گوشها اين الساطعة على 
نداى الهى را در شرق و غرب شنيدند و اهل وفا به آن لبيك گفتند قوله االحلى: 
"فسمعت االٓذان ذلك النداء فى شرق االرض و غربها و نادى أهل الوفا لبيك لبيك 

رقة فى لبيك لبيك أيتها الشمس المشلبيك لبيك يا بهاء االبهٰى...  .  يا ربى االعلىٰ 
" و چون آذان اهل وفا نداى امر اهلل را شنيدند و  به شمس ُمْشِرق از  *قطب السما

قطب سما لبيك گفتند. بعد از آن آيه معروف و بسيار مشهور قرآن را که نشان ميدهد 
دا کنندۀ نکه گروهى از مردمان اهل وفا ميگويند که: پروردگار ما بدرستيکه ما شنيديم 

ار ما پس پروردگ  -ندا ميکرد از براى ايمان که بگرويد بپروردگارتان پس گرويديم 
  بيامرز براى ما گناهان ما را و باز پوشان از ما بديهاى ما را و بميران ما را با نيکان .

ى ِلْالۭيٰماِن اَْن ٰاِمنُوا ِبرَ ( )۲۶(  ْر لَٰنا ُذنُوَبٰناَربٰنا َفاْغفِ  بُِّکْم َفٰاَمناَربٰنا ِانٰنا َسِمْعٰنا ُمٰناِدًيا يُٰناِدۭ
  .۱۹۳ آيه . جزئى از  ) ۴۴

  ٣٢٠ص 
) (ترجمه : پروردگار ۴۵َربٰنا َفاْغِفْر لَٰنا ُذنُوَبٰنا َو َکفِّْر َعنا َسيِّٰئاِتٰنا َو َتَوفٰنا َمَع ٱَالْبٰرارِ ( )۲۷(

ان از ما بديهاى ما را و بميران ما را با ما پس بيامرز براى ما گناهان ما را و باز پوش
  .۱۹۳آيه  جزئى از  نيکان) .

واْ ِمْن َحْوِلَك در قرآن ميفرمايد() «۲۸(  ا َغِليَظ اْلَقلِْب َالنَفض نفوس  ) ولىَولَْو ُكنَت َفظ
سوره آل عمران در لوح نقل  ۱۵۹. بنظر ميرسد که جزئى از آيه  »۴۶بايد منصف باشند

وْا ِمْن ( گرديده است. ا َغِليَظ اْلَقلِْب َالنَفض َفِبَما َرْحَمٍة مَِّن اهللِ ِلنَت لَُهْم َولَْو ُكنَت َفظ
َفاْعُف َعنُْهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي االْمِر َفاَذا َعَزْمَت َفَتَوكْل َعَلى اهللِ ان اهللَ  َحْوِلَك 



(ترجمه: پس برحمتى از خدا نرمى کردى مر ايشان را و اگر بودى  ).ُيِحب الُْمَتَوكِِّلينَ 
  .بد خوى سخت دل)

ُهَو سورۀ آل عمران :  ۷". آيه  ۴۷ ٰما َيْعلَُم َتاْوۭيلَُه ِاال اهللُ َو الرّٰاِسخُوَن ِفى اْلِعلِْم  ") ۲۹(
 ما ْحَكَماٌت ُهن نَزَل َعَلْيَك الِْكَتاَب ِمْنُه آَياٌت مِذَي اا  ال مَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت َفااْلِكَتاِب َوا

ُم َتاِويَلُه اال الِذيَن في ُقُلوِبِهْم َزيٌْغ َفَيتِبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمنُْه اْبِتَغاء الِْفْتَنِة َوابِْتَغاء َتاِويِلِه َوَما َيْعلَ 
كُر اال اْوُلوْا االٔلَْباِب اهللُ َوالراِسُخوَن ِفي الِْعلِْم َيُقوُلوَن آَمنا ِبِه  ْن ِعنِد َربَِّنا َوَما َيذ  −ُكل مِّ

  . ۳۱مراجعه فرمائيد به نافه   علّت نقل آيه

  سوره النسآء  - ۴
لَْيُقوُلوْا وَ َخاُفواْ َعَلْيِهْم َفلَْيتُقوا اهللَ َوْلَيْخَش الِذيَن لَْو َتَرُكواْ ِمْن َخلِْفِهْم ُذرِّيًة ِضَعاًفا ( )۳۰(

(ترجمه : و بايد بترسند آنانکه اگر بگذارند از عقبشان فرزندان عاجز).  ) ۴۸ َقْوالً َسِديًدا
حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در جواب عريضۀ دربيان   علّت نقل آيه ،  − ۹/٤آيه 

له اند قو آيۀ شريفۀ فوق را نقل فرموده›› پسر بمجازات پدر گرفتار ميشود يا نه‹‹اينکه 
قسم تعلق يک االحلٰى: "بدان که اين بر دو قسم است يکقسم تعلق بروحانيات دارد

را پسر سعيد زي . پسر بجرم پدر مؤاخذه نميشود بجسمانيات آنچه تعلق بروحانيات دارد
 . رجوع کنيد بهُيْخِرُج الَْحي ِمَن الَْميِِّت َوُيْخِرُج الَْميَِّت ِمَن الَْحيِّ (است و پدر شقى 

جزئى از سوره الزمر آيه  نقل. «َال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر اْخَرى] وَ [) (١٩/٣٠ه الروم آيه سور
) و آنچه تعلق بجسمانيات دارد البد است که ظلم و تعلل اعمال قبيحۀ پدر »٧/٣٩

وْا ِمْن َوْلَيْخَش الِذيَن لَْو َتَركُ در اين مقام در قرآن ميفرمايد ( . سبب مضرت پسر ميشود
) يعنى بايد انسان رحم بر ايتام بکند که مبادا ذريتى ايتام از او َخلِْفِهْم ُذرِّيًة ِضَعاًفا

وع کنيد و نيز رج بماند و سوء رفتار او  يعنى ظلم بايتام سبب ذلت اوالد خود شود".
  .٩٥/٦و  سوره انعام آيه  ٢٧/٣به آيات مشابه در سوره آل عمران آيه 

)۱۳( ) ِّ سورۀالنساء است  ۱۰۵/٤. نقل جزئى از آيۀ )  ۴۹ لَْخآِِٔنيَن َخِصيًماَوَال َتُكن ل
انا انَزلَْنا اَلْيَك الِْكَتاَب ِباْلَحقِّ ِلَتْحُكَم َبْيَن الناِس ِبَما اَراَك اهللُ َوَال َتُكن لِّلَْخآِِٔنيَن (



تى تا حکم کنى سَخِصيًما) (ترجمه : بدرستيکه ما فرو فرستاديم بسوى تو کتاب را برا
  .ميان مردمان بآنچه نمود بتو خدا و مباش مر خيانتکاران را دشمنى کننده )

 ۱۲۱/٢٠و  ۱۱۵کنيد به نافه سى و يکم در ذيل تأويل آيه هاى رجوع  علّت نقل آيه
  سوره طه صادره از قلم مبارك.

" (بى نياز گرداند خدا هر يك  را از  ۵۰ »يوم يغنى اهلل کال من سعته«)  " ۳۲(
سوره نساء  ۱۳۰.  بنظر ميرسد که نقل جزئى و يا مضمون آيه ١٣٠/٤توانگريش). آيه 

َقا  . قوله االحلىٰ است ن َيَتَفرمِّن َسَعِتهِ : "َوا اهللُ ُكال 
ِ
 −َوَكاَن اهللُ َواِسًعا َحِكيًما"  يُْغن

ا و ير حديث کنت کنز بيان مبارك در شرح غنبنظر ميرسد که در تفس علّت نقل آيه 
ثروت حقيقى انسان در رتبۀ پنجم از مقامات محبت آيه فوق نقل گرديده است قوله 
االحلى : "در اين مقام تجليات غناى بحت و استغناء بات از سلطان احديه در حقائق 

 کال سالطين ممالك توحيد تجلى گردد و غناى حقيقى و دولت دائمى (يوم يغنى اهلل
رمائيد  مراجعه ف  مأخذ در آثار قلم اعلىٰ  −رخ گشايد"  من سعته) در اين مرتبۀ اعز اعلىٰ 

: " کلمة اهلل در ورق ششم از  ۵۱ )  به لوح مقدس کلمات فردوسيه نازل قوله تعالىٰ ۱(
سراج عباد داد است او را ببادهاى مخالف ظلم و اعتساف خاموش  فردوس اعلىٰ 

 عليا بحر حکمت ۀاز آن ظهور اتّحاد است بين عباد در اين کلممنمائيد و مقصود 
الهى مّواج دفاتر عالم تفسير آن را کفايت ننمايد اگر عالم به اين طراز مزيّن گردد 

) ۲از افق سماء دنيا طالع و ُمشرق مشاهده" ( غنى اهلل کّال من سعتهيوم يُ شمس کلمه 
منين هم دو قسم مشاهده ميشوند از بعضى : " مؤ ۵۲در لوح نصير نازل. قوله االعلٰى 

اين عنايت الهيّه مستور چه که خود را بحجبات نااليقه از مشاهدۀ اين رحمت منبسطه 
اند و بعضى بعنايت رحمن بصرشان مفتوح شده و بلحظات اهلل در انچه محروم داشته

 دايع ه و بدر انفس ايشان وديعه گذاشته شده تفّرس مى نمايند و آثار قدرت الهي
ظهورات صنع ربانيه را در خود ببصر ظاهر و باطن مشاهده مينمايند و هر نفسيکه 

   فايز شده و ادراك آن يوم را نموده و ِبَيْوَم يُغني اهللُ کّالً مْن َسَعِتهمقام فايز شد  باين 
  ٣٢١ص 



آنچه در که جميع اشيا را از بشأنى خود را در ظّل غناى رّب خود مشاهده مينمايد
  …".آسمان و زمين مخلوق شده در خود مالحظه مينمايد 

  سوره مائده  - ۵
طوبى لنفس وفت بميثاق اهلل و لم "".۵۳فى ثبوتهم لومة الئملم تأخذهم " )۳۳(

 ۴۵بنظر ميرسد که اشاره به دو کلمه در سوره مائده آيه "۵۳تأخذه لومة الئم فى امراهلل
 حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه درموارد  - )افُوَن لَْوَمَة الٍِٓٔم َوالَ َيخَ : (است قوله تعالىٰ  ٥/ 

عديده اى قلم مبارك به ذکر اوصاف خدمات و رسوخ در ايمان و وفاى به عهد و ميثاق 
احباى الهى بحرکت در آمده است و  اين قبيل از  امور اساسيه امر را که سبب بروز 

يد و اهل بهاء را در معرض بغض حقد و حسد معرضين و ناقضين و اعداى امر ميگرد
و شماتت قرار ميداد . بنظر ميرسد که وجوه تشابه در صدر امراهلل با ظهور اسالم و  کفار 

آوردن مردم سبب شماتت آنها توسط منافقين و  منکرين ميگرديد مقايسه  يمانکه ا
  فرموده اند.

بنظر ميرسد ›› الئم لومة  " . ‹‹ ۵۴  لم تأخذه لومة الئم في تمسکه بعهداهلل) "۴۳(
است قوله تعالى: "َيا ايَها الِذيَن   ۵۴که اشاره به دو کلمه از  آيات سوره مائده آيه 

ِمِنيَن آَمُنواْ َمن َيْرَتد ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَسْوَف َياِتي اهللُ ِبَقْوٍم ُيِحبُهْم َوُيِحبوَنُه اِذلٍة َعَلى الُْمؤْ 
ٍة َعَلى ِعزٍِٔم الَْكاِفِريَن ُيَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اهللِ  آاهللِ ُيْؤِتيِه َذِلَك َفْضلُ  َوَال َيَخافُوَن لَْوَمَة ال 

علّت  − َمن َيَشاء َواهللُ َواِسٌع َعِليٌم". (ترجمه: و نميترسند از سرزنش سرزنش کننده) 
کى از  مبارك به يحضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در بيان اظهار رضايت  ذکر آيه فوق 

(يا من  :ثابتين بر ميثاق که آغاز لوح را نيز به اين سياق صادر فرموده اند قوله االحلىٰ 
ميثاق اهلل) . در متن لوح مخاطب را که در ظل  تعّطر االٓفاق من نفحات ثبوته علىٰ 

عهد و ميثاق حّى قيّوم ثابت مانده است در حق او عنايات ال تحصى فرموده که 
اينست  : که قسم بخدا مالئکه قدس از ملکوت ابهى  بر تو صال  مضمون آن

ميفرستند: "تاهلل الحق ان مالئکة القدس تصلين عليك من ملکوت أالبهى" و اينکه 
  سرزنش ناقضين مانع از  تمسك و وفاى مخاطب لوح به عهد و ميثاق الهى نگرديد.



اِبُؤوَن َوالنَصاَرى َمْن آَمَن ِباهللِ َواْلَيْوِم االِٓخرِ ان الِذيَن آَمنُوْا َوالِذيَن َهاُدوْا " )۳۵( َوالص 
.  رجوع کنيد به نافه ۶۹/٥" . آيه  ۵۵ وَعِمَل َصاِلًحا َفَال َخْوٌف َعَليِْهْم َوَال ُهْم َيْحَزُنونَ 

  در لوح مبارك "و النصارى و الصابئون" نقل گرديده. .۳۱
) (ترجمه : پس زود باشد بياورد  ۵۶ يحبونه هم وبفسوف يأتي اهلل بقوم يح) ( ۳۶(

: ٥٤/٥آيه  نقل جزئى از  ).دارد ايشانرا و دوست دارند اورا خدا گروهيرا که دوست
  َفَسْوَف َياِتي اهللُ ِبَقْوٍم يُِحبُهْم َويُِحبوَنهُ (َيا ايَها الِذيَن آَمُنواْ َمن َيْرَتد ِمنُكْم َعن ِديِنِه  ِذلٍة ا

ٍة َعَلى الَْكاِفِريَن ُيَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اهللِ َوَال َيَخاُفوَن َلْوَمَة الٍِٓٔم َذِلَك عَ  ِعزَلى الُْمْؤِمِنيَن ا
اء جّل ثنائه حضرت عبدالبه علّت نقل آيه − َفْضُل اهللِ ُيْؤِتيِه َمن َيَشاء َواهللُ َواِسٌع َعِليٌم)

 از قلم مبارك صادر شده بعد از شرح مراتبدر لوحى که در  تفسير حديث کنت کنز 
پنجگانه از مراتب محبت نقل نظرات "واقفين اشارات قدسيه" در محبت حق به 

که محبت  نندا: "بعضى از واقفين اشارات قدسيه بر  انسان را فرموده اند قوله االحلىٰ 
 حق بعباد ظهور تجليات الوهيت و ابقاء صفات الهوتيت است در هياکل و مجالى

ناسوتيه و  محبت عبد بحق انعدام هستى و افناء صفات ناسوتى است در بقاء الهوتيه 
  و بهمين دو رتبه اختصار نموده اند و نسبت محبت بحضرت رب … و ظهورات الوهيه

  ٣٢٢ص 
العزة حقيقت دانند و لکن نسبتش را بعبد مجازى دانند زيرا محبت حق اصل است 

قوم چنانچه در آيۀ مبارکه ميفرمايد ( فسوف يأتي اهلل بو سبقت داشته بر محبت عباد 
درمتن  اين قسمت از لوح مبارك: " محبت حق بعباد  تحقيق — يحيهم و يحبونه) "

ظهور تجليات الوهيت و ابقاء صفات الهوتيت است در هياکل و مجالى ناسوتيه و  
يه و ظهورات وتمحبت عبد بحق انعدام هستى و افناء صفات ناسوتى است در بقاء اله

امر  " که در معارفظهور تجليات الوهيتالوهيه" مالحظه ميشود که اصل محبت را "
بهائى و در اکثرى از الواح جمال اقدس ابهى و بيانات تبيينى حضرت مولى الورى 
اين تجلى همان ظهور مظهر الهى است. و  مى بينيم که محبت حق را اصل قرار 

  اند.در سوره مائده فرموده ۵۹ز آيه فرموده و استدالل به  جزئى ا



ُقْل َيا اْهَل : "٥٩/٥جزئى از آيه ) ۵۷  هل تنقمون منا اال أن آمنا باهلل و آياته(  )۳۷(
َوَما انِزَل اَليَْنا َوَما انِزَل ِمن َقبُْل َوان اْكَثَرُكْم  َهْل َتنِقُموَن ِمنا اال اْن آَمنا ِباهللِالِْكَتاِب 
 .قيقتح. ه ايمان آورديم بخدا ) (ترجمه : آيا ناخوش ميداريد از ما مگر آنک "َفاِسُقونَ 

 َو ٰما اُْنِزلَ ‹‹در اصل آيه در قرآن  ، در انتهاى نقل جزئى از آيه›› و آياته‹‹در نقل آيه 
سوره  ۹۴براى تفصيل مراجعه کنيد به علت نقل آيه  علّت نقل آيه −نازل شده است 

  .)۵۸ َفَتَمنُوا الَمْوَت ِاْن ُکْنتُْم ٰصاِدۭقينَ  ( در مکاتيب : بقره
" (ترجمه : و گفتند يهود دست  ۵۹ و قالت اليهود يداهلل مغلولة غلت أيديهم"  )۳۸(

َوَقالَِت اْلَيُهوُد َيُد اهللِ َمْغلُولٌَة ُغلْت : "۶۴/٥خدا بسته است بسته باد دستهايشان). آيه 
ا انِزَل  اْيِديِهمْ  نُْهم م َوُلِعُنوْا ِبَما َقاُلوْا َبْل َيَداُه َمبُْسوَطَتاِن ُينِفُق َكيَْف َيَشاء َوَلَيِزيَدن َكِثيرًا مِّ

بَِّك ُطْغَياًنا َوُكْفًرا َواْلَقيَْنا َبيَْنُهُم  َليَْك ِمن رْوقَ اَما اَلى َيْوِم الِْقَياَمِة ُكلُدوْا الَْعَداَوَة َوالَْبْغَضاء ا
براى   - "َناًرا لِّلَْحْرِب اْطَفاَها اهللُ َوَيْسَعْوَن ِفي االْرِض َفَساًدا َواهللُ َال ُيِحب الُْمْفِسِدينَ 

  . ۶۰تفصيل بيشتر رجوع کنيد به ايقان شريف و قاموس ايقان 
 ٰما وَ و آياته و ما أنزل اليکم ٰيآ اَْهَل ٱْلِکٰتاِب َهْل َتْنِقمُوَن ِمنا ِاال اَْن ٰاَمنا ِباهللِ  قُلْ ( )۳۹(

در سوره مائده است  ٥٩بنظر ميرسد که نقل جزئى از آيه  — ٥٩/٥) آيه  ۶۱اُْنِزَل ِالَْيٰنا 
ْل اْهَل اْلِكَتاِب هَ قُْل َيا (که تمام آيه به اينصورت نازل گرديده است قوله تعالى: 

(ترجمه  )َوَما انِزَل ِمن َقْبُل َوان اْكَثَرُكْم َفاِسُقونَ  َوَما انِزَل الَْيَنا َتنِقُموَن ِمنا اال اْن آَمنا ِباهللِ
: بگو اى اهل کتاب آيا ناخوش ميداريد از ما مگر آنکه ايمان آورديم بخدا و آنچه 

آنچه فرو فرستاده شد از پيش  و آنکه بيشترين شما فاسقند). فرو فرستاده شد بما و 
با ›› ُل َو ٰما اُْنِزَل ِمْن َقبْ  ‹‹بجاى ›› و آياته و ما أنزل اليکم‹‹ درنقل آيه بنظر ميرسد که 

تقدم و تاخر تحرير شده است و  کامال واضح است که در  اصل و مقصود آيه تغييرى 
عبدالبهاء جّل ثنائه در لوحى که در  آن  در باره حضرت  علّت نقل آيه —ديده نميشود

احبائى که دچار بليات در سبيل امر اهلل گرديده اند بعد از اظهار عنايات و  رضايت 
مبارك ، مصائب وارده به احباى الهى را بيان ميفرمايند که مشقتهاى وارده عين 

اهل کتاب ) مواهب الهى است. نقل آيه که در قرآن خطاب به يهود و نصارى ( 



است تشابه وقايع و اتفاقات در هر دو ظهور را ميرساند که اهل کتاب مقاومت امر 
جديد را مينمايند و  اظهار ايمان بخدا ميکنند ولى به مظهر جديد ايمان نميآورند. 
اين نوع از  انکار و اعراض را از سنتهاى الهى بيان ميفرمايند که در هر دورى تجديد 

  يند " و هذه سنة اهلل من قبل و من بعد و لن تجد لسنة اهلل تبديال ".ميشود و  ميفرما
) (ترجمه : حرام شد بر شما ۶۲ حرمت عليکم الميتة و الدم و لحم الخنزير( )۴۰(

ُم است: "   ۳مردار و خون و گوشت خوك). جزئى از  آيه  ُحرَِّمْت َعلَْيُكُم اْلَمْيَتُة َواْلد
َيُة َوالنِطيَحُة َوَما اَكَل َومَ  َولَْحُم اْلِخْنِزيرِ  ا اِهل ِلَغْيِر اهللِ ِبِه َوالُْمنَْخِنَقُة َوالَْمْوُقوَذُة َوالُْمَتَردِّ

ُبُع اال َما َذكيُْتْم َوَما ُذِبَح َعَلى النُصِب َوان َتْسَتْقِسُموْا ِباالْزَالِم َذِلُكْم ِفْسٌق الَْيْوَم  الس  
  ٣٢٣ص 

الِذيَن َكَفُرواْ ِمن ِديِنُكْم َفالَ َتْخَشْوُهْم َواْخَشْوِن الَْيْوَم اْكَملُْت َلُكْم ِديَنُكْم َواتَْمْمُت َئَِس 
ثٍْم   ْسَالَم ِديًنا َفَمِن اْضُطر ِفي َمْخَمَصٍة َغيَْر ُمَتَجاِنٍف الِّ َعَليُْكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اال

حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در لوحى که در  علّت نقل آيه −" رِحيمٌ َفان اهللَ َغُفوٌر 
جواب سائل در بعضى از مسائل شرعى صادر شده تبيين ازدواج با جنس بعيد را 
فرموده و اقامه برهان بروش قياس ميفرمايند قوله االحلى: "در خصوص حرمت نکاح 

 *نه ل بر اباحت ديگرانپسر بزوجات پدر مرقوم نموده بوديد صراحت اين حکم دلي
بر آن  اين دليل  )حرمت عليکم الميتة و الدم و لحم الخنزير(مثال در قرآن ميفرمايد 
مت ازدواج حک و در الواح سائره بصريح عبارت مرقوم که در .نيست که خمر حرام نه

  ".الهيه چنان اقتضا مينمايد که از جنس بعيد باشد
بنظر ميرسد ، با ذکر ». ۶۳ )يحبهم و يحبونه( کلمةمن ضياء باهر ساطع  من «  )۴۱(
در سوره مائده است : (َيا ايَها الِذيَن  ٥٤/٥قبل از  نقل فوق ، اشاره به آيه » کلمه«

ِنيَن َلى الُْمْؤمِ اِذلٍة عَ  َفَسْوَف َياِتي اهللُ ِبَقْوٍم يُِحبُهْم َويُِحبوَنهُ آَمُنواْ َمن َيْرَتد ِمنُكْم َعن ِديِنِه 
ٍة َعَلى الَْكاِفِريَن ُيَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اهللِ َوَال َيَخاُفوَن َلْوَمَة الٍِٓٔم َذِلَك َفْضُل اهللِ ُيْؤِتيهِ  ِعزا 
َمن َيَشاء َواهللُ َواِسٌع َعِليٌم " (اى آنان که گرويديد آنکه بر گردد از شما از دينش  پس 

علّت − دوست دارد ايشانرا و دوست دارند او را)  زود باشد که بياورد خدا گروهيرا که



در لوحى که آغازش در خصوص محبّت است و آنرا (محبّت) تجلى  نقل جزئى از آيه
از تجليات الهيه بيان فرموده اند ، جزئى از آيه قرآن را نقل فرموده اند. اين لوح مبارك 

ار  تعليمى بسيدر شرح محبّت و  سنت نکاح از لطافتى خاص برخوردار است و  
  سودمند براى انسان در زندگى در اين عالم است.

   سوره االنعام - ۶
َوَال َتْقَرُبوْا  است : " ۲۱۵آيه  بنظر ميرسد نقل جزئى از".  ۶۴ بعهد اهلل"تمسکوا ) ۴۲(

ُه َواْوُفوْا الَْكيَْل َوالِْميَزاَن ِبالِْقْسِط الَ  ُشدى َيبُْلَغ اْحَسُن َحتِتي ِهَي اِبال الَماَل الَْيِتيِم ا 
اُكم ذَ  فُواْ َوِبَعْهِد اهللِ اوْ ُنَكلُِّف َنْفًسا اال ُوْسَعَها َواَذا ُقلُْتْم َفاْعِدُلواْ َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى  ِلُكْم َوص

ِبِه َلَعلُكْم َتَذكُروَن" (ترجمه: و بعهد خدا وفا کنيد اينست وصيّت کرد شما را بآن باشد 
بنظر ميرسد که بيان مبارك در متن لوح اشاره وفاى بعهد با خدا  که شما پند گيريد).

بهٰى مفهوم در قرآن است که در متن لوح نيز  در مناقب وفاى بعهد جمال اقدس ا
: "يا من تعطر االٓفاق من نفحات ثبوته على الميثاق اهلل و  ۶۴ميشود. قوله االحلٰى 

أحسنت أحسنت يا من وفى بالميثاق (و أوفى … لمثلك ينبغى هذا المقام العظيم 
 -"هداهللتمسکه بعفى بما عاهد عليه اهلل فى يوم االشراق) و لم تأخذ لومة الئم فى 

  ع فائيد ب مندرجات عهد عتيق.جهت مزيز اطالع رجو
نقل جزئى  ك) . اين قسمت از لوح مبار ۶۵ َمن جآَء ِبالحَسَنة َفلَهُ َعشرُ اَْمٰثاِلٰها)  ( ۳۴(

است. آيۀ کامل به اين صورت است. " َمن َجاء ِبالَْحَسَنِة َفَلُه  ۱۶۰از سورۀ انعام آيۀ 
يِِّة َفالَ  ْمَثاِلَها َوَمن َجاء ِبالسِمثَْلَها َوُهْم َال ُيْظَلُموَن" (ترجمه : کسيکه  َعْشُر ا الُيْجَزى ا

آورد نيکى را پس مر او راست ده چندان آن و کسيکه آورد بدى را پس جزا داده نشود 
نائه حضرت عبدالبهاء جّل ث علّت نقل آيه −مگر مانندش و ايشان ستم کرده نشوند.) 

در لوحى که در  تشويق احباى الٓهى  در کمك به تأسيس مشرق االذکار امريکا در 
مناقب انفاق و اعانت که براى انفاق کننده خير و برکت از جانب خدا حاصل مى 

: "اى احباى الٓهى يقين نمائيد که در مقابل اين ، قوله االحلىٰ  عّز صدور يافتشود 



 عاف مضاعف خير و برکت در زراعت و صناعت و تجارت حاصل گردداعانت اض
  .د فرمايد"شبهۀ نيست که حّى قدير اهل انفاق را تأييد شدي …

: "َواَذا َجاءتُْهْم قوله تعالىٰ  ۶/ ۱۲۴). آيه  ۶۶ َاهللُ اَْعلَُم َحْيُث َيْجَعُل ِرٰسالََتهُ  ) (۴۴(
 هُ اهللُ اْعلَُم َحْيُث َيْجَعُل ِرَسالَتَ ى ِمثَْل َما اوِتَي ُرُسُل اهللِ آَيٌة َقاُلوْا َلن نْؤِمَن َحتى ُنْؤتَ 

َسُيِصيُب الِذيَن اْجَرُموْا َصَغاٌر ِعنَد اهللِ َوَعَذاٌب َشِديٌد ِبَما َكاُنوْا َيْمُكُروَن " (ترجمه : و 
  اده شد چه دچون آيد ايشان را آيتى گويند هرگز نگرديم تا آنکه داده شويم مانند آن

  ٣٢٤ص 
برسوالن خدا  داناتر است که کجا ميگرداند رسالتش را زود باشد که برسد آنانرا که 

علّت  −گناه کردند خوارى نزد خدا و عذابى سخت بسبب بودنشان که مکر ميکردند) 
حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در لوحى که بلسان عربى صادر شده در  راهنمائى  نقل آيه

طب مکتوب، او را تشويق ميفرمايند که به محکمات آيات در مسائل و نصيحت مخا
الهيه متمسك باش و  دور کن محتجبين را از خود که متمسك به متشابهات ميگردند. 
براى تاکيد در اين مطلب سبب اعتراضات يهود و نصارى را که سلسله نبوت بنا بر 

يهود و نصارى آيه قرآن را  نصوص تورات  بايد از ذريه اسحق باشد و  در رّد عقائد
ائم و تنسمت نس .نقل ميفرمايند قوله االحلٰى: "و عند ما أشرقت االرض بنور ربها 

و تجدد قميص کل  . و انحدرت سيول الجود . و فاضت سحاب العدل . الفضل
اعترض اليهود . المؤيد بشديد القوى . بظهور خير الورى.  و تزينت البطحاء . موجود

أو  ] .۲۹۴[ُجمان: مرواريد. لؤلؤ بان السلسلة النبوة مسلسلة کعقود الُجمانو النصارى 
 . قالئد الِعقيان في ذرية اسحق و تلك برکة ممنوحة مخصوصة لتلك الذرية الطاهرة

فأنزل اهلل رّدًا … بنصوص من التوراة و ال خالف و ال شقاق  .و السالسة الباهرة 
  ".)اَهللُ اَْعلَُم َحْيُث َيْجَعُل ِرٰسالََتُه  حولهم (لقولهم و تبکيتًا لهم و لمن يحومون 

. نقل آيه  ) ۶۷  تدرکه االبصار و هو يدرک االبصار و هو اللطيف الخبير ال) (۵۴(
ابد او (در ني "ال تُْدِرُكُه االْبَصاُر َوُهَو يُْدِرُك االْبَصاَر َوُهَو اللِطيُف اْلَخِبيرُ است: " ۱۰۳

 علّت نقل آيه −در مييابد ديده ها را و اوست باريك بين آگاه )  را ديده ها و او



حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در لوحى که بنظر ميرسد بروش استدالالت کالمى است  
تب ک(رؤيت خدا در قيامت) استناد به آيات قرآنيه و   لقاء اهللدر  شرح، تفسير و تبيين 

را بر اساس بيانات نزولى در آيات فرموده اند. رؤيت خدا در قيامت  عهد قديم 
ده و کبريائه بيان فرمو عزّ  حضرت رّب اعلٰى جّل ذکره و حضرت بهاء اهلل جّل جالله و
اهرى ادراك ظتوانا به ديدن  در دو موضع اين آيه قرآن را نقل فرموده اند که ديده انسان

لوح که از  ل. براى تفصيل بيشتر مراجعه کنيد به نافه سوم  و نيز به اصتيستخدا 
آثار  مأخذ در —اّمهات تبيينات قلم معجز شيم حضرت من طاف حوله االسماء است 

) کتاب ۳(  ؛  ۶۹و چند لوح ديگر  اقتدارات لوح ) مجموعه۲( ؛  ۶۸) ايقان ۱( نزولى
 ؛۷۱الواح مبارکه لوح اشراقات و چند لوح ديگر  ) مجموعه اشراقات۴.  (۷۰ مبين

  .  ۷۳ ) لوح ايوب۶( ؛۷۲  ) جواهر االسرار ۵(
بُواْ ِبِلَقاء اهللِ : " ۳۱. آيه )۷۴ قد خسر الذين کذبوا بلقائهم () ۴۶(  ِذيَن َكذَقْد َخِسرَ ال 

اَعُة َبْغَتًة َقاُلوْا َيا َحْسَرَتَنا َعَلى َما َفرْطَنا ِفيَها َوُهْم َيْحِمُلوَن اْوَزارَ  َذا َجاءتُْهُم السى اْم هُ َحت
(ترجمه :بتحقيق زيان کردند آنان که تکذيب کردند " ُظُهوِرِهْم اَال َساء َما َيِزُرونَ َعَلى 

اويل را رسيدن بجزاى خدا ت لقاء اهللمترجمين و مفسرين قرآن ‹‹ رسيدن بجزاى خدا را 
› بلقائهم‹ در نقل آيه تحقيق  -) تا چون آيد ايشان را قيامت نا گاه›› و تفسير نموده اند

است. و بيان مبارك در لوح در مقصود از لقاءاهلل در قيامت › بلقاء اهلل‹آيه و در اصل 
ه قبل رجوع کنيد ب علّت نقل آيه −است. و نيز رجوع کنيد به آيات زيارتنامه مبارك 

  سوره انعام.   ۱۰۳در نقل آيه 
اهللِ ابِْغي َربا َوُهَو َرب ُكلِّ ُقْل اَغيَْر : "۱۶۴/٦". آيۀ  ۷۵ ٰالَتِزُرو ٰاِزَرٌة َوِزَر اُْخرىٰ ) "۴۷(

ْرِجُعُكْم  َال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر اْخَرى َشْيٍء َوَال َتْكِسُب ُكل َنْفٍس اال َعَليَْها وَ  َلى َربُِّكم ما ُثم
 ) اه ديگرى راارد بر دارندۀ بار گنترجمه :  و بر نميد( "َفُيَنبُِّكم ِبَما ُكنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفونَ 

حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در لوحى در جواب سائل که از  متن لوح  علّت نقل آيه −
: "و اما مسئله ثانى که پسر بمجازات  سؤال سائل کامال مفهوم است ، قوله االحلىٰ 

پدر گرفتار ميشود يا نه"  بيان ميفرمايند : "بدان که اين بر دو قسم است يکقسم تعلق 



دارد يکقسم تعلق بجسمانيات آنچه تعلق بروحانيات دارد پسر بجرم پدر بروحانيات 
ٰالَتِزُرو ٰاِزَرٌة َوِزَر ُاْخرٰى) و آنچه … ( اخذه نميشود . زيرا پسر سعيد است و پدر شقي ؤم

تعلق بجسمانيات دارد البد است که ظلم و تعلل اعمال قبيحۀ پدر سبب مضرت پسر 
  .٧/٣٩مر است . آيه مشابه در سوره ز ميشود".

  ٣٢٥ص 
 (و کذلك انما )يُۭريُدوَن َوْجَههُ (: " کما قال اهلل تعالٰى )۷۶ يُۭريُدوَن َوْجَههُ ( )۴۸(

َوَال است : " ۵۲. بنظر ميرسد که نقل جزئى از آيه اي رضائه" )نطعمکم لوجه اهلل
ٍء َما َعَليَْك ِمْن ِحَساِبِهم مِّن َشيْ  َوْجَههُ  يُِريُدونَ َتْطُرِد الِذيَن َيْدُعوَن َربُهم ِبالَْغَداِة َوالَْعِشيِّ 

اِلِمينَ  ترجمه : ميخواهند" َوَما ِمْن ِحَساِبَك َعَليِْهم مِّن َشْيٍء َفَتْطُرَدُهْم َفَتُكوَن ِمَن الظ) 
سورۀ کهف  ٢٨/١٨و نيز مشابه در جزئى از آيه  .۳۱رجوع کنيد به نافۀ  .رضاى او را)

قرآن نازل شده است. براى نگارنده  معلوم نشد که نقل جزئى نيز با همين مضامين در 
  از کدام سوره است.

َوَما َقَدُروْا اهللَ َحق َقْدِرِه اْذ َقاُلوْا : "۹۱/٦. آيه )۷۷ ذرهم في خوضهم يلعبون( )۴۹(
ِه ُموَسى ُنوًرا َوُهًدى َما انَزَل اهللُ َعَلى َبَشٍر مِّن َشْيٍء ُقْل َمْن انَزَل الِْكَتاَب الِذي َجاء بِ 

ا َلْم َتْعَلُمواْ انُتْم َوَال آَباؤُ  اِس َتْجَعُلوَنُه َقَراِطيَس ُتبُْدوَنَها َوُتْخُفوَن َكِثيرًا َوُعلِّْمُتم مْم ُقِل كُ لِّلن
 ترجمه آيه در کشف االٓيات قرآن: و نشناختند خدا  "َذْرُهْم ِفي َخْوِضِهْم َيلَْعبُونَ اهللُ ُثم)

را سزاى شناختنش  چون گفتند فرو نفرستاد خدا بر انسانى هيچ چيز  را بگو کيست 
روشنائى و هدايت از براى مردمان   که فرو فرستاد تورية را که آورد آن را موسىٰ 

ميگردانيد آنرا پارچۀ کاغذها ظاهر ميکنيد آنها را و پنهان ميکنيد بسيارى را و آموخته 
ر ما و نه پدرانتان بگو خدا فرستاد پس بگذاريد ايشانرا دشديد آنچه را نميدانستيد ش

حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه ) ۱( علّت نقل آيه − )گفتارشان که بازى ميکرده باشند 
در لوحى در معنى "االٔب في االبن" بيان فرموده اند که خدا مجهول النعت و منقطع 

و  لغيوب و مجهول النعتالوجدانى است: "ان الحقيقة الرحمانية التي عبر بغيب ا
ت مظاهر الهيه را بشمس حقيق −" قد تقدس عن کل ذکر و بيان . المنقطع الوجدانى



تشبيه فرموده اند که حقيقت الوهيت مانند شمس ظاهرى در مرآت صافيه مظاهر الهى 
: "هذا معنى قول المسيح االٔب ظاهر ميشود. و در ادامه لوح ميفرمايند قوله االحلىٰ 

فيا هل ترى اذا قالت المرآة الصافية ان الشمس ظاهرة فّي بجميع شؤنها  .في االبن
شأها ال والذى خلقها و أن . و صفاتها و آثار ها هل يکذب في قولها أو ينکر في بيانها

و أبدعها و جعلها حقيقة منطبقة لشؤون مجليها فسبحان من أبدعها و سبحان من أنشأها 
يح الذى تفوه به و اعترضوا به عليه حيث قال ان و سبحان من أظهرها فهذا قول المس
و أما هؤالء  .فاعلم ذلك و اطلع باسرار ربك .االبن في االب و االب في االبن

هم ذرهم في خوض (حجاب من الحق فال يرون و ال يسمعون و ال يفقهون  المنکرون في
لؤلؤ و الخزف الّرقون بين فأولئك کاالنعام حيث ال ي )و دعهم في کل واديهيمون يلعبون

اال انهم لفى معزل من أسرار ربك الرحمن الرحيم" بنظر ميرسد که در ادامه آيه در اين 
 چاپ )و دعهم في کل واديهيمون(لوح قسمتى از بيان مبارك بهمراه آيه در داخل 

در متن لوح مردمى را که دعوت جديد الهى را قبول   علّت نقل آيه) ۲( −شده است
 آنان را از جمله غافلين محسوب، ى اند و منتظر ديدن قيامت ظاهرىنکرده و در بيهوش

  .فرموده و آيه قرآن را مصداق اعمالشان بيان فرموده اند
 ي الظلماتکان ف کمن أفمن کان ميتًا فأحييناه و جعلنا له نورًا يمشي به النّاس) "۰۵(

رى و گردانيديم از براى او نو " (ترجمه : آيا کسى که بود مرده پس زنده کرديم او را ۷۸
که راه ميرفته باشد در مردمان چون کسى است که صفت او اينست که در تاريکيها 

دو تفاوت در نقل ديده ميشود: اول ، در در نقل آيه  تحقيق. ۱۲۲آيه  . است)
نازل شده. دوم ، در نقل آيه › أو من‹در اول نقل است و در قرآن › أفمن‹ مکاتيب 

لُٰماِت ‹‹نقل شده و در قرآن ›› لظلماتکان في ا‹‹ يه آ نازل شده است.›› َمَثلُُه ِفى ٱلظ
ْحَيْيَناُه َوَجَعلَْنا لَُه نُوًرا َيْمِشي ِبِه ِفي الناِس َكَمن مَثلُُه ِفي : "۱۲۲ اَو َمن َكاَن َمْيًتا َفا

لَُماِت  نَْها َكَذِلَك ُزيَِّن ِللَْكاِفرِ  الظ  يهعلّت نقل آ −" يَن َما َكاُنوْا َيْعَمُلونَ َليَْس ِبَخاِرٍج مِّ
حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در لوحى در  جواب مقصود از  خلقت و آفرينش ، 

و خلق  .خلقت جسمانى  .: "بدانکه خلقت بر دوقسم استميفرمايند قوله االحلىٰ 



ل نقروحانى " و در مقصود از خلقت روحانى که "مقام خلق جديد است" آيه فوق را 
  فرموده اند.

اني وجهت وجهى للذي فطر السموات و « "و اين مقامى است که ميفرمايد )۵۱(
ْهُت  ۶/ ۷۹آيه  . سوره انعام»"۲۸۲ االرض حنيفًا و ما أنا من المشرکين ِانّۭى َوج" :

ٰمٰواِت َو ْاَالْرَض َحۭنيًفا َو ٰمآ َانَا ِمَن الُْمْشِرۭکينَ  ذۭى َفَطَر الستوّجه " (بدرستيکه مَوْجِهى ِلل
گردانيدم وجهم را از براى آنکه پديد آورد آسمانها و زمين را  حق گراى و نيستم من 

ْهُت : « وسطىٰ  از شرك آورندگان) . رجوع کنيد به آيه غسل وجه در صالت َاْى َربِّ َوج
  .»…َوْجهۭى ِاَليَْك 

   ٣٢٦ص 
  سوره االعراف -٧
ه  آي بنظر ميرسد که نقل جزئى و يا مضمون  .) ۷۹ رحمة ربك وسعت کل شئ() ۲۵(

نَْيا َحَسَنًة َوِفي االِٓخَرِة انا ُهْدَنـا اَليَْك َقاَل َعَذاِبي اِصيُب " : ۱۵۶ َواْكُتْب َلَنا ِفي َهـِذِه الد
َكـاَفَساْكُتُبَها ِللِذيَن َيتُقوَن َوُيؤْ  َرْحَمِتي َوِسَعْت ُكل َشْيٍء وَ ِبِه َمْن اَشاء  ِذيَن ُتوَن الزَة َوال

 آيه علّت نقل −است ُهم ِبآَياِتَنا ُيْؤِمُنوَن (ترجمه : و رحمتم فرا گرفته  همه چيز را) 
حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در لوحى که به لوح افالکيه در نزد احبّاى الهى معروف 

 ›مکونات‹سوره اعراف را نقل و قبل از نقل آيه در حقيقت  ۱۵۶است مضمون آيه 
 . : "الن الجزئيات بالنسبة لما دونها کليات باين شرح بيان فرموده اند. قوله االحلىٰ 

عظمة في أعين المحجوبين جزئيات. بالنسبة الى الحقائق و تو ان الکليات الم
فالکلية و الجزئية في الحقيقة أمر  ٕاضافي. و شأن  .المکونات التى هى أعظم منها 

  وسعت کل شئ". نسبى. و اال رحمة ربك 
علّت نقل  − اعراف ۶۱۵"  . رجوع کنيد به آيه  ۸۰ وسعت رحمته کل شيء) " ۳۵(
حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در لوح تفسير بسم اهلل الرحمن الرحيم در مقصود از   آيه

و (: "در سوره اعراف را فرموده اند قوله االحلىٰ  ۱۵۶رحمن و رحيم نقل مضمون آيه 
ان الرحمة عبارة عن الفيض االلهي الشامل  )اعلم(في بيان الرحمن و الرحيم  )نقول



رحمت ‹‹ مأخذ در آثار قلم اعلى − "وسعت رحمته کل شيءلجميع الموجودات 
و ترکيبات لغوى مشابه آن در اکثرى از الواح  و ادعيه نازل گرديده است. ›› واسعه

  .۸۱قاموس ايقان و  ۸۱ايقان : کتاب مستطاب  مراجعه فرمائيد به
ا َجاء ُموَسى ِلِميَقاِتَنا َوَكلَمُه َربُه َقاَل  ۱۳۹. آيه )۸۲ رب أرنى أنظر اليك () ۴۵( َوَلم" :

َقاَل َلن َتَراِني َوَلـِكِن انُظْر اَلى الَْجَبِل َفاِن اْسَتَقر َمَكاَنُه َفَسْوَف  َربِّ اِرِني انُظْر الَْيَك 
ا  َفاَق َقاَل ُسْبَحاَنَك ُتبُْت َتَراِني َفَلما ا موَسى َصِعًقا َفَلم ا َوَخرُه ِللَْجَبِل َجَعَلُه َدكى َربَتَجل

اَليَْك َواَنْا اوُل الُْمْؤِمِنيَن"  (ترجمه : و  چون آمد موسٰى بوقت مقّرر ما و سخن کرد با 
حضرت  هعلّت نقل آي −بتو) او  پروردگارش  گفت اى پروردگار من بنما مرا که بنگرم 

عبدالبهاء جّل ثنائه در لوحى که در  تبيين و تفسير لقاء اهلل در جواب سائل صادر 
فرموده اند خدا را منزه از رؤيت مخلوق بيان فرموده و براى اثبات آن (عدم رؤيت 
ظاهرى خدا در قيامت) بروش برهان نقلى که از مقبوالت مسلمين و يهود است نقل 

  گرديده است. آيه فوق
. )۸۳ و واعدنا موسى ثالثين ليلة و أتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة() ۵۵(

َواَعْدَنا ُموَسى َثَالِثيَن لَْيلًَة َواْتَمْمَناَها ِبَعْشٍر َفَتم ِميَقاُت َربِِّه اْرَبِعيَن  وَ : "( ۱۴۲/٧آيه 
َوَقاَل ُموَسى الِخيِه َهاُروَن اْخُلْفِني ِفي َقْوِمي َواْصِلْح َوَال َتتِبْع َسِبيَل اْلُمْفِسِديَن )"  لَْيلَةً 

را سى شب  و تمام گردانيديم آن را بده پس تمام شد  (ترجمه : و وعده داديم موسىٰ 
 مر برادرش هارون را که جانشين شو  وقت مقرر پروردگارش چهل شب و گفت موسىٰ 

  .مرا در قومم و اصالح کن و پيروى مکن راه فساد کنندگان را)
 طهدر سوره  ۲۰/ ۵ يهآ نقل). بنظر ميرسد ۸۴الرحمن على العرش استوى(  )۵۶(

 خداى بخشنده بر عرش(ترجمه :  )الرْحَمُن َعلَى اْلَعْرِش اْسَتَوى(:  قوله تعالىٰ . است
ع جّل ثنائه در لوحى که در  آن وقايحضرت عبدالبهاء  علّت نقل آيه −  )مستولى شد

و حوادث بعد از  صعود جمال اقدس ابهٰى براى احبّاى الهى تشريح و بيان گرديده 
که چگونه اعداى امر  جشن گرفتند و  : "پنداشتند که بصعود حضرت مقصود بنيان 
الهى بر افتد""در بعض از جهات اعدا بمجرد استماع خبر مصيبت کبرى جشن گرفتند 



فرح و شادمانى نمودند مجلس بزم آراستند" " ولى غافل از اينکه فيض آن آفتاب  و .
 .را انتهائى نه و سيل آن بيابان را انقطاعى نيست پرتو آن کوکب مبارك مستمر است 

و سرير سلطنت ( الرحمن على العرش استوى) مستقر بلکه هيکل بشرى مانند سحاب 
 بنظر ميرسد که اشاره به خذ در آثار نزولىمأ − مانع از مشاهدۀ شعاع آفتاب است"

بيان قلم اعلى در لوح ليله تولد، بيان مهيمنى است از  استقرار جمال رحمن بر عرش 
َقْد ٰجآَء ۭعيُد ْالَمْولُوِد َو ْاسَتَقر َعلَى ٱْلَعرِش َجٰماُل اهللِ ٱْلُمْقَتِدِر : " ۸۵ ظهور قوله االعلى

  ."ٱْلَعۭزيِز ٱْلَودُودِ 
  ٣٢٧ص 

:  ۶۷.و نيز سوره ص آيه ۲۱: آيه )  ۸۶ و خلقتني من نار و خلقته من طين( )۵۷(
نُْه   َقاَل َما َمَنَعَك اال َتْسُجَد اْذ اَمْرُتَك َقاَل اَنْا َخْيٌر مِّ

ٍ
 " )َخلَْقَتِني ِمن ناٍر َوَخلَْقَتُه ِمن ِطين

در لوح در داخل پرانتز است و  در اصل آيه نيست. بنظر ميرسد که › واو‹  تحقيق.
 هعلّت نقل آي −حرف اتصال است و الزم است که با اصل لوح مقايسه شود › واو‹

حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در لوحى که در آن دو  عنصر الهى و ترابى مظاهر مقدسه 
هيکل بشر مظاهر مقدسه مانند سايرين  را تبيين فرموده و  اينکه در يوم ظهور  چون

است علت احتجاب ناس ميگردد و  مردم باو روى نمى آورند. بيان مبارك اين است. 
: "در جميع احيان ظهور که مظاهر احديتش از مطلع امکان ظاهر شدند  قوله االحلىٰ 

ثلکم م (انما أنت بشر مثلنا) و ما هذا اال لبشر .بهانه اعظمشان اين بود که ميگفتند 
لع بشريت علت بطالن ميشمردند و سبب اخالصه ظهور آن مظاهر احديت را از مط

در جميع اعصار اعالء کلمة … انکار ميکردند و بعد از صعود مؤمن و موقن ميشدند  
تر گرديد چه که ناس فطرًة ايمان بغيب را خوش اهلل بعد از صعود مشارق أنوار بافق أعلىٰ 

در جميع احيان در يوم ظهور انکار نمودند و استکبار ورزيدند  .دارند و دلکشتر شمرند 
و بهانه جستند و در النۀ أوهام آشيانه کردند و چون مالحظه مينمودند که شخصى 

 .بهيکل بشرى ظاهر و مشابهت جسمانى دارند از موهبت ربانى محتجب ميماندند 
ى پايان از آن کنز بچون بصر شيطان که نظر در جسم خاکى و ترابى حضرت آدم کرد و 



لقتني من و خ(که أعظم موهبت الهيه و أشرف منقبت انسانيه است کور و نا بينا شد 
گفت". براى مزيد اطالع رجوع کنيد به بعد در نقل آيه قرآن   )نار و خلقته من طين

  (انما أنت بشر مثلنا).
در  ۱۵۶بنظر ميرسد که نقل به مضمون آيه . ) ۸۷ و رحمته سبق کل شئ (  )۵۸(

 —  ) ۷۹ رحمة ربك وسعت کل شئدر ذيل ( رجوع کنيد به قبل سورۀ اعراف است 
حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در لوحى در تعليم به احباى الهى که بايد   علّت نقل آيه

ر : "نظ مظاهر رحمت الهى باشند نقل جزئى از آيه قرآن را فرموده اند. قوله االحلىٰ 
 و نوع انسانرا .از حدودات بشريه برداشته شود و ياران مظاهر رحيم و رحمن گردند 

  ".کل شئ) تخدمت  حتى حيوانرا مواظبت نمايند (و رحمته سبق
. بنظر ميرسد که اشاره به جزئى از آيه  )۸۸ و اذا هى تلقف ما هم يؤفکون( )۵۹(

َفاَذا ِهَي َتْلَقُف ى ُموَسى اْن الِْق َعَصاَك َواْوَحيَْنا الَ " در سوره اعراف است : ٧/۱۱۷
ِفُكونَ  ظر ميرسد بن تحقيق (ترجمه : پس هماندم آن فرو ميبرد آنچه را مينمودند)  " َما َيا

تفاوت در نقل است و يا › فاذا‹و در  اصل آيه › و اذا‹که در نقل آيه در داخل پرانتز  
 حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در لوحى يهعلّت نقل آ −اينکه نقل بمضمون آيه است 

که در بيان ارتفاع َعَلِم ميثاق و  خسران مآل ناقضين صادر فرموده اند جزئى از آيه 
نقل گرديده است. قوله االحلى: "المنة هلل که علم مبين عهد و  پيمان آنا فآنا بلند تر 

وم و ن ظلچنان زلزله بر ارکا. گشته و درفش غل و غش معکوس و منکوس گشته 
و مانند خفاش کور در زاويۀ کور خزيده و از  . جهول افتاده که مانند قبر مطمور شده 

سبحان اهلل ظلمت چگونه  . آن سوراخ گاه گاهى بمثابۀ وحوش فريادى بر آرند 
و اذا هى (و حبال سحر چگونه متانت ثعبان مبين بنمايد . مقاومت نور  منير نمايد
ي نفس و بهوسى ب .افسوس که خود را بافسانه افسون نمودند  )تلقف ما هم يؤفکون

عزت ابديه را فداى نخوت بشريه نمودند و بزرگوارى دو جهان را قربانى نفس  .کردند 
  اماره نمودند".

  سوره يونس -۱۰



بنظر ميرسد نقل جزئى  .)۸۹ من الميت و يخرج الميت من الحيّ  يخرج الحيّ ( )۶۰(
ْمَع واالبَْصاَر وَ  ُقلْ : " ۱۰/ ۳۱آيه  از  ن َيْمِلُك السمْرِض اَماء َواال َن الس  َمن َيْرُزُقُكم مِّ

َمن ُيَدبُِّر االْمَر َفَسَيُقوُلوَن اهللُ  وَ  يُْخِرُج اْلَحي ِمَن اْلَميِِّت َويُْخِرُج اْلَميَت ِمَن اْلَحيِّ َمن 
ه روزى ميدهد شما را از آسمان و زمين يا ک" (ترجمه : بگو کيست که َفُقْل اَفَال َتتُقونَ 

مالک ميشود گوش و ديده ها را و که بيرون ميآورد زنده را از مرده و بيرون ميآورد مرده 
را از زنده و که تدبير ميکند کار کائنات را پس زود ميگويند خداست پس بگو  آيا 

اْلَميِِّت َويُْخِرُج اْلَميَِّت ِمَن  يُْخِرُج اْلَحي ِمنَ : " ۳۰/ ۱۹نميپرهيزيد) ؛ سوره روم آيه 
ۀ (ترجمه : بدرستيکه خدا شکافند" َوُيْحِيي اْالْرَض َبْعَد َمْوِتَها َوَكَذِلَك ُتْخَرُجونَ  اْلَحيِّ 

آن  دانه و هسته است  بيرون ميآورد زنده را از مرده و بيرون آورندۀ مرده است از زنده
  .خداى شما است پس کجا رو گردان ميشويد) 

 ۳۹/١٠آيه  بنظر ميرسد که نقل جزئى از  )۹۰ بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه(  )۶۱(
بُوْا ِبَما لَْم يُِحيُطوْا ِبِعلِْمهِ : "  است ِذيَن ِمن  َبْل َكذَب ال ِويُلُه َكَذِلَك َكذِتِهْم َتاا َيا َوَلم

اِلِميَن"  (ترجمه : بلکه تکذيب کردند آنچه را احاطه َقبِْلِهْم َفانُظ  ْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الظ
ديث حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در لوح تفسير  ح علّت نقل آيه −نکردند بدانستنش) 

کنت کنز در بيان اينکه معرفت ذات احديت غير ممکن است، و علت آنرا باين شرح 
قوله  فرموده اند . اقامه برهان نقلى کالم راى استحکامنقل ، و آيه شريفه را نيز ب

: "علم بهر شئ احاطه بآن شئ است تا نفسى بر شئ احاطه ننمايد حقيقت  االحلىٰ 
  ". )بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه(آنرا ادراك نکند  چنانچه ميفرمايد

 /۱۰۱ز آيه جزئى ا ". بنظر ميرسد که اشاره به۲۲۹ و ما تغنى االٓيات و النذر" )۶۲(
َماَواِت َواالْرِض در سورۀ يونس است: " ۱۰ َما تُْغِني االَٓياُت  وَ ُقِل انُظُروْا َماَذا ِفي الس

ِحْكَمٌة َباِلَغٌة : " در سوره قمر ۵آيه و نيز رجوع کنيد به  −" َعن َقْوٍم ال ُيْؤِمُنونَ  َوالنُذرُ 
 النُذرُ 

ِ
  کامل پس سود ندهد بيم دادن).کمتى است ح" ( ترجمه : َفَما تُْغن

  سوره هود  -۱۱



".  ۹۱  مشهوريوم مشهود  فىو انتشؤا من الکأس الذي کان مزاجها کافور . "  )۶۳(
بنظر  "يوم مشهودمکاتيب : و في نسختين کلمة کان غير موجودة) . " زير نويس(

لَِّمْن َخاَف َعَذاَب  در سوره هود است. " ان ِفي َذِلَك الَٓيةً  ۱۰۳ميرسد که اشاره به آيه 
ْجُموٌع لُه الناُس َوَذِلَك  ْشُهودٌ االِٓخَرِة َذِلَك َيْوٌم مترجمه : بدرستيکه در آن هر  َيْوٌم م) "

آينه نشانى است براى آنکه ترسيد از عذاب آخرت اين روزيست که جمع کرده شود  
  براى آن مردمان و اين روزيست حاضر گردانيده شده ) .

ٓ اُِمْرَت ( )۶۴(   − (ترجمه: پس ثابت باش چنانچه مامور شده اى) )۹۲ َفٱْسَتِقْم َکمٰا
َوَمن َتاَب  َفاْسَتِقْم َكَما اِمْرَت : " در سوره هود است ۱۱۲بنظر ميرسد اشاره به آيه 

نائه ث حضرت عبدالبهاء جلّ   علّت نقل آيه −" َمَعَك َوَال َتْطَغْوْا انُه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصيرٌ 
در لوحى که در  جواب سائل صادر فرموده اند مقصد از خطاباتى که خداى متعال 

يم و  خاطب الرسول الکر ")…آدم ربه  و عصىٰ  (به انبياء آنها نازل فرموده از قبيل : "
ذه االٓيات فه )انا فتحنا لك فتحًا مبينا ليغفر لك اهلل ما تقدم من ذنبك و ما تأخر(

صريحة ناطقة بحق االنبياء و يخالف العصمة الکبرى . و الحال أن المظاهر المقدسة 
بناء على ذلك نقول أن  … نور ال يعتريهم ظالم الذنوب  الديجور  االلهية نور علىٰ 

يات بعض االنبياء انما هي آ أو خطأتلك االٓيات الداللة على عصيان آدم عليه السالم 
و لها تآويل فى قلوب ملهمة و معانى خفية عند  .ت من المحکمات متشابهات ليس

مطمئنة أما قضية آدم عليه السالم ليس المراد ظواهرها بل ضمائرها و ليس الالنفوس 
و أما صدور هذا المنى عن االٓية الکبرى فليس …   المقصد من ظواهرها اال سرائر ها 

لمقدسة منزهة عنها أيضًا انما هذا و لکن المظاهر ا… بأمر مستغرب عند أولى النهى
فى شأن المؤمنين الموحدين و ما عدا ذلك فلربما خوطب و عوتب الرسول بما يراد به 

  ْو ٰالٓ اَْن َثبْتٰناَك َو لَ (فى نفوس المؤمنين لئال يثقل على السمع العتاب الشديد کما قال . 
  ٣٢٩ص 



ٓ اُِمْرَت  () .  َتِرْکُن ِالَْيِهْم َشْيئًا َقۭليًال  لََقدْ  انما هذا الخطاب موجه …  ) َفٱْسَتِقْم َکمٰا
لسائر االصحاب".  اين قبيل خطابات را از آيات متشابهات بيان فرموده و  مقصود 

  مؤمنين است. و خطاب بهاز آنها انبياء الهى نيست 
 ِلٍح َعَمٌل َغْيرُ ٰصاِانُّه لَْيَس ِمْن اَْهِلَك ِانُه ("بان اهلل خاطب بوضوح نبي اهلل نوح  )۶۵(

يُل ٱلۭتى ٰما ٰهِذِه ٱْلتٰماثۭ (و قال بلفظ صريح. من غير تلويح ان ابراهيم قال الٔبيه آزر  )۹۳
اِلۭمينَ (و کذلك لما قال  )اَْنتُْم لَٰها ۭعاِکُفونَ  أي  )َو ِمْن ُذرِّيِّتۭى ٰقاَل ٰال َيٰناُل َعْهِدى ٱْلظ
لٰوَة َو ٱتَبُعوا  َفَخلََف  (و کذلك  —الظالمين منهم  ِمْن َبْعِدِهْم َخلٌْف اَٰضاعوا ٱْلص

در بر رسى اين قسمت از لوح مبارك  −" اَْشَرَقِت ٱْالَْرُض ِبنُوِر َربِّٰهاو عندما  )ٱْلَشَهٰواِت 
مالحظه ميشود که مرکز ميثاق جّل ثنائه ، به چند آيه از آيات قرآن اشاره فرموده اند. 

انُه لَْيَس ِمْن اْهِلَك انُه َعَمٌل َقاَل َيا ُنوُح ": قوله تعالىٰ  ۴۶آيه ، سوره هود  مأخذ اول
َفَال َتْسالِْن َما َليَْس َلَك ِبِه ِعلٌْم انِّي اِعُظَك ان َتُكوَن ِمَن الَْجاِهِليَن" (ترجمه  َغْيرُ َصاِلٍح 

ارى نا شايسته د: گفت اى نوح بدرستيکه او نيست از کسان تو بدرستيکه او صاحب کر
َما َهِذِه : "اْذ َقاَل ِالِبيِه َوَقْوِمِه  قوله تعالىٰ  ۵۲/۲۱، سوره انبياء آيه  مأخذ دومبود). 

" (ترجمه : چون گفت مر پدرش را و قومش را چيست التَماِثيُل الِتي انتُْم لََها َعاِكُفونَ 
/ ۱٢٤، سوره بقره آيه  سوممأخذ اين تمثالها که شمائيد مر آنها را مقيمان پرستش). 

ُهن َقاَل انِّي َجاِعُلَك ِللناِس اَماًما  قوله تعالىٰ  ۲ َتمُه ِبَكِلَماٍت َفاْبَراِهيَم َربِذ ابَْتَلى اَوا" :
اِلِمينَ َقاَل  ِتي َقاَل َال َيَناُل َعْهِدي الظترجمه : و از فرزندانم گفت نميرسد َوِمن ُذرِّي) "

َفَخلََف : " قوله تعالىٰ  ۱۹/ ۵۹، سوره مريم آيه مأخذ چهارم تمکاران).  عهد من بس
َهَواِت  َبُعوا الشَالَة َوات َضاُعوا الصا" (ترجمه : پس  ِمن َبْعِدِهْم َخْلٌف اَفَسْوَف َيلَْقْوَن َغي

باز ماندند از بعد ايشان خلف هائى که ضايع کردند نماز را و پيروى کردند خواهش 
َو اَْشَرَقِت ٱْالَْرُض ِبنُوِر : " قوله تعالىٰ  ۳۹/ ۶۹، سوره زمر آيه  مأخذ پنجمها را). 

البهاء حضرت عبد علّت نقل آيه −) " (ترجمه : و روشن شود زمين بنور پروردگارشَربِّٰها
جّل ثنائه در لوحى در جواب سائل بيان ميفرمايند که مضمون آن اينست که : در هر 



ظهور جديدى ناس از عمل صالح دور ميمانند و بصدا و نداى جديد گوش نميدهند. 
  و مظهر جديد امر الهى را لبيك نميگويند و ايمان نميآورند.

رجوع کنيد به  علّت نقل آيه − ) ۹۴ اَْهِلَك ِانُه َعَمٌل َغْيرُ ٰصاِلٍح ِانُّه لَْيَس ِمْن (" )۶۶(
  .قبل

(ترجمه: جاى ورود  )اْلِوْرُد اْلَمْوُرودُ َيْقُدُم َقْوَمُه َيْوَم الِْقَياَمِة َفاْوَرَدُهُم الناَر َوِبَس ) (۶۷(
(ترجمه:  )ودُ الرِّْفُد اْلَمْرفُ َواتِْبُعواْ ِفي َهـِذِه َلْعَنًة َوَيْوَم الِْقَياَمِة ِبَس (  - که ورود يافته شده)

نظرى اجمالى در مکاتيب  با. ۹۹/١١و  ۹۸آيه هاى   -) آن عطيّه که عطا کرده شده
قوله   ، اول: مبارك نقل جزئى از آيات قرآن شده است  بيان مالحظه ميشود که در سه

: "فلما أتى الميقات و أعّدت االقوات من الّذ نعماء متنوعات أحجم  ۵۹ االحلىٰ 
الرفد المرفود و الورد المدعوّون عن الحضور و أظهروا العذر الموفور و تأخروا عن 

و  : "فابشروا بهذا اليوم المشهود و الورد المورود ۹۶ قوله االحلىٰ ،  دوم؛  "المورود
يا من وّجه وجهه : " ۹۷ ، قوله االحلىٰ  سّوم"؛ فضل ربّکم الودود النّور المحمود من

النّور  و الکريم المقام  هذامن العظيم  الحّظ و الوفير النصيب  كل و… للّذى 
اّال يناله ال الّسجود واهل عندالوجود فى مقام أمن  أ امالمقهذا و  المبين 

 الوردعلى هذا  كالودود بما اورد كربّ اهلل اذًا فاشکرالوجود ملکوت من مؤيّد کلّ ا
  ".الرّفد المرفودبهذا   كو خّصص المورود

 َهـِذِه َناَقُة اهللِ َوَيا َقْوِم : "١١/ ۶۴ره هود آيه . سو)۹۸ المذکورةناقةاهلل  و اما( )۶۸(
وَها ِبُسوٍء َفَياُخَذُكْم َعَذاٌب َقِريٌب  ْرِض اهللِ َوَال َتَمسُكْل ِفي او نيز در  "َلُكْم آَيًة َفَذُروَها َتا

حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در لوحى که در  علّت نقل آيه -۷۳/٧سورۀ اعراف آيه 
صادر شده ناقه را بنفس حضرت صالح نبى تأويل فرموده اند. قوله  جواب سائل

ذبوها روها أي عق: "فهى عبارة عن نفسه المقدسة التى وقعت بيد االعداء فعاالحلىٰ 
مأخذ  − ۹۹ و سلخوها بالسنة حداد". و نيز رجوع کنيد به بيان مبارك در مائده آسمانى

  در آثار 
  ٣٣٠ص 



  
  

لوحى که مطلع آن اينست قوله العزيز: " هوا در  رجوع کنيد به بيان قلم اعلىٰ  نزولى
اذًا َفانِْصُفوا ِفْى انُْفِسُکْم َعلٰى ِديِْن ٱلَْقيِّم ِفْى ُحبِّ ٰهذا … لباقى َشِهَد َشْعِرْى ِلجماِلْى 

م ْرِض َوٱلسِذْى َرِکَب َعلٰى ناَقة ٱلِْبيضاِء َبيَْن ٱْال۱۰۰اِء ٱلُْغالم ٱل ."  
. بنظر ميرسد که بيان مبارك نقل جزئى )۱۰۱ أال لعنة اهلل على القوم الظالمين ( )۶۹(

ِن اْفَتَرى َعَلى اهللِ َكِذًبا اْوَلـَِٔك ُيْعَرُضوَن َعَلى "  است : ۱۱/ ۱۸ از آيه ْظَلُم ِممَوَمْن ا
اِلِمينَ َعَلى َربِِّهْم  َربِِّهْم َوَيُقوُل االْشَهاُد َهـُؤالء الِذيَن َكَذُبواْ  الَ لَْعَنةُ اهللِ َعلَى الظعلّت  − "ا

حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در لوحى که در  جواب يکى از احباى الهى  نقل آيه
صادر اشاره به ظلم و تعدى و  سفك دم مطهر احباى يزد و اصفهان را فرموده و نقل 

"رجال را قطعه قطعه کردند و بآتش و  : جزئى از آيه فوق گرديده است. قوله االحلىٰ 
نفت بسوختند سينه ها را دريدند و جگر ها را مکيدند و سر ها را بريدند و اطفال را 

نساء را شهيد نمودند و بعضى را بعقوبت شديد انداختند أموال را  از گزيدند و بعضى
 رد و در چهدر چه عصر ى چنين ظلمى وا .تاالن و تاراج کردند و خانه ها را سوختند 

  ".أال لعنة اهلل على القوم الظالمين. عهدى چنين ستمى حاصل
  سوره يوسف -۱۲

: ۲۰/١٢آيه   "۱۰۲ "يوسف مصر الهى را بَثَمن بخس دراهم معدوده مفروش) ۷۰(
 َبْخٍس َدَراِهَم َمْعُدوَدةٍ "َوَشَرْوُه 

ٍ
َوَكاُنوْا ِفيِه ِمَن الزاِهِديَن" . (ترجمه : و فروختند او  ِبَثَمن

  .۳۳رجوع کنيد به نافه  -را ببهاى اندك بچند درهم شمرده شده) 
(ترجمه: بدرستيکه نفس هر  )۱۰۳ان النفس المارة بالسوء اال ما رحم ربي (  )۷۱(

:  ۵۳وسف ايهآينه امر کننده است ببدى مگر آن که رحم کرد پروردگارم) . سوره ي
" َبرِّىَما َرِحَم َربِّيَ َوَما ا الوِء ا اَرٌة ِبالسمْفَس الالن نِحيمٌ  َنْفِسي اَربِّي َغُفوٌر ر نا" − 

حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در لوحى که در  مناقب اتحاد و اتفاق و  علّت نقل آيه
احبا   در خبر رفع اختالفات ميانپرهيز از اختالف خطاب به احباى اسکندريه در مصر 



 : " خبر پر مسرت اتحاد و صادر فرموده اند در ابتداى لوح ميفرمايند. قوله االحلىٰ 
اتفاق أحباء  در اسکندريه رسيد چه خبر خوشى بود که سبب روح و ريحان عبدالبهاء 
گشت". و در متن لوح نصيحت ميفرمايند که : "هميشه اختالف ريشۀ کائنات را بر 
انداخت" "اگر يکى از احبا قصورى نمود عفو رب غفور را بخاطر آريد و مخالفت 
نفس شرور نمائيد" و نيز نصيحت ميفرمايند که بايد تضرع و ابتهال نمود تا بمخالفت 
نفس اماره نمود که آن انسان را به بدى ميکشاند و در انتهاى لوح مبارك آيه فوق را 

: "چاره جز تضرع و ابتهال نيست و دوائى جز حلىٰ از قرآن نقل ميفرمايند. قوله اال
  ". )ان النفس المارة بالسوء اال ما رحم ربي (عجز و نياز نه 

: "َقاَل َما َخْطُبُكن اْذ َراَودتن ُيوُسَف َعن نْفِسِه ُقْلَن  ۵۱. آيه  )۱۰۴ فحصحص الحق(
ن اَنْا َراَودتُه عَ  َحْصَحَص اْلَحق اْمَراُة الَْعِزيِز االَٓن َحاَش ِللِّه َما َعِلْمَنا َعَليِْه ِمن ُسوٍء َقاَلِت 

اِدِقيَن " (ترجمه: ثابت شد حق). و نيز رجوع کنيد به اسرار االٓثار  ُه َلِمَن الصنْفِسِه َوان 
۲۸۷.  
  سوره رعد -۱۳

َماَواِت ِبَغيِْر : "۲جزئى از آيه  "۱۰۵ لعلکم بلقاء ربکم توقنون" )۷۲( ِذي َرَفَع الساهللُ ال
ى ُيَدبُِّر  َسم َجٍل مَيْجِري ال ْمَس َوالَْقَمَر ُكل َر الش اْسَتَوى َعَلى الَْعْرِش َوَسخ َعَمٍد َتَرْوَنَها ُثم

ُل االَٓياِت  ه در  لوحى کدر  علّت نقل آيه −"لََعلُكم ِبِلَقاء َربُِّكْم تُوِقنُونَ االْمَر ُيَفصِّ
  مقصود و تأويل رؤيت خدا در قيامت صادر آيه مذکوره را نقل فرموده اند. 

  ٣٣١ص 
  سوره ابراهيم -١٤

َماَواِت " :۰۱آيه  ) ۱۰۶  انما أنت بشر مثلنا( )۷۳( َفاِطِر الس ِفي اهللِ َشكَقاَلْت ُرُسُلُهْم ا
ى َقاُلوْا  َسـم َجٍل مَلى اَرُكْم ا  اْن انتُْم اال َواالْرِض َيْدُعوُكْم ِلَيْغِفَر َلُكم مِّن ُذُنوِبُكْم َوُيَؤخِّ

ا َكاَن َيْعُبُد آبَ  َبَشرٌ مِّْثلَُنا وَنا َعم ن َتُصدِبيٍن ُتِريُدوَن ا ُتوَنا ِبُسْلَطاٍن مترجمه : گفتند  "آُؤَنا َفا)
َوان نُظنَك َلِمَن  َما انَت اال َبَشرٌ مِّْثلَُنا وَ " : ۱۸۶شعراء   -نيستيد شما انسانى مانند ما)

 (ترجمه : نيستى تو مگر انسانى مانند ما) سوره  يس )ما انت اال َبَشٌر ِمْثُلٰنا" (الَْكاِذِبينَ 



 )َوَما انَزَل الرْحمن ِمن َشْيٍء اْن انُتْم اال َتْكِذُبوَن  َما انتُْم اال َبَشرٌ مِّْثلَُناَقاُلوا ( ۱۵ آيه
د که بيان مبارك بنظر ميرس تحقيق − (ترجمه : گفتند نيستيد شما مگر انسانى مانند ما)

  نقل مضمون آيات قرآن است.

ِه ِبَعِزيزٍ  وَ ": ٢٠/١٤آيه  )۱۰۷  و ليس ذلك على اهلل بعزيز(  )۷۴(  "َما َذِلَك َعلَى الل
َوَما َذِلَك ":  ١٧/٣٥سوره فاطر آيه و نيز در  (ترجمه : و نيست آن بر خدا دشوار).  

ِه ِبَعِزيزٍ  و ‹‹بارك در لوح م››  َو ٰما‹‹نقل آيه با تفاوت اينکه بجاى تحقيق  −" َعلَى الل
معنى آيه نداده و  بنظر ميرسد که نقل مضمون آيتين  آورده شده که تغييرى در›› ليس

حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در لوح تفسير حديث  علّت نقل آيه −فوق در قرآن است
کنت کنز  آيه فوق را نقل فرموده اند که مجاهده به معرفت مظاهر احديه دشوار نيست. 

ه جميع مراتب و قوله االحلى: " مقصود از عرفان معرفت مظاهر أحديه است چه ک
ن اميدواريم که از انفاس قدس رحم… مقامات بعنايات اين هياکل مقدسه ميسر گردد 

نفوسى در ظل حق محشور شوند که بقدمى از سدرة . که از يمين سبحان ساطع است 
  )". و ليس ٰذِلَك َعلَى اهللِ ِبَعۭزيزٍ (المنتهاى عوالم عرفان در گذرند 

  سوره الِحْجر  -۱۵
: "َو  ۸۷/١٥" آيه ۱۰۸ السبع المثانيکشف على عقولهم اسرار کلماتك في "وا )۷۵(

َو الُْقرآَن الَْعظيَم" (و بتحقيق داديم ترا هفت آيه از سورۀ  َسْبًعا ِمَن اْلَمٰثاۭنىَلَقْد ٰاَتْيٰناَك 
  که دو بار نازل شده و قرآن عظيم) .

َوَنَزْعَنا َما است : " ۴۷/۱۵نقل جزئى از آيه   )۱۰۹اخوان على سرر متقابلين ( )۷۶(
ْن ِغلٍّ  " (ترجمه : و بيرون کشيديم آنچه بود اْخَواًنا َعلَى ُسرٍُر مَتَقاِبِلينَ ِفي ُصُدوِرِهم مِّ

 قل آيهعلّت ن  −در سينه هاى ايشان از کينۀ برادران بر سريرهاى روى بهم دارندگان) 
هار تحيت از حضرت رّب اعلى در  پرهيز از اختالف بين احبّا در مسئلۀ يکى از چ

"اين اختالف را بنوع بسيار خوشى بدون سرزنش احدى  : ۱۰۹ است. قوله االحلٰى 
از ميان برداريد که مبادا اسباب احزان قلوب گردد و نفسى ديگرى را مالمت نمايد 
اليوم بايد احباى الهى در نهايت خضوع و خشوع و محويت و فنا و فقر  حقيقى و 



باشند . هيچيك بر ديگرى اعتراض نکند و خجلتش نپسندد تا کل در  سکون و وقار
  ) زيست نمايند".اخوان على سرر متقابلينظل کلمۀ ميثاق (

  ۱۶سوره نحل 
ْوِء ":  ۱۶/ ۶۰آيه  )۱۱۰ وهلل المثُل االعلىٰ (   )۷۷( ِذيَن َال ُيْؤِمُنوَن ِباالِٓخَرِة َمَثُل السِلل

َوُهَو الَْعِزيُز الَْحِكيُم" (ترجمه :از براى آنانيکه نميگروند بآخرت   االْعلَىَ َوِللِّه اْلَمَثُل 
نقل  علّت−مثل بد است و از براى خداست مثل برتر و اوست غالب درست کردار) 

حت مخاطب را نصي بشارت بامر جديد حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در لوحى در آيه
ليا انما الحياة حياة الروح متح… ة الدنيا و شؤنها ميفرمايند. قوله االحلٰى: "دع الحيا

بالفضائل التي توقد و تضيء مصباحها فى ملکوت االنشاء. و هلل المثل االعلٰى فان 
قيامت «و  »اشراط ساعت«شئت حياة طيبة ". و در لوحى ديگر اشاره به بشارات قرآن 

ك به اصل لوح مباربظهور امر جديد جزئى از آيه نقل گرديده است که الزم است » 
  مراجعه و زيارت نمود.

" بنظر ميرسد که بيان مبارك اشاره به   ۱۱۱ ينکرونها ثم نعمة اهلل"يرون باعينهم ) ۷۸(
َيْعِرفُوَن ِنْعَمَت اهللِ ثُم يُْنِکرُوَنٰها َو اَْکَثَرُهُم  (: است قوله تعالىٰ  ۸۳سوره نحل آيه 

   مت خدا را پس انکار ميکنند آن را و بيشترينشان(ترجمه : مى شناسند نع ) ٱْلٰکاِفرُونَ 
  ٣٣٢ص 

حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در لوحى از  غفلت و جهالت   علّت نقل آيه −کافرانند) 
معرفت حضرت بهاءاهلل که هم وطن آنان اند و نعمت  درايرانيان و  عدم اقبالشان 

الهى را بچشم ميبينند ولى آن وجود مقدس را انکار کرده اند آنان را مصداق  مضمون 
ر : "ايرانيان بخواب خرگوشى گرفتاآيه مذکور در قرآن بيان فرموده اند. قوله االحلىٰ 

 ثم باعينهم نعمة اهللفسبحان اهلل اين چه نادانيست و اين چه سرگردانيست يرون 
  ".ينکرونها

 اُْدُع ِالٰى َسۭبيِل َربَّك ِبٱْلِحْکَمِة َو ٱْلَمْوِعَظِة ٱْلُحَسَنِة َو ٰجاَدْلُهْم ِبالۭتى ِهَى اَْحَسنَ  ( )۷۹(
.  (ترجمه : بخوان براه راست پروردگارت بحکمت و پند خوب و  ۱۲۶/١٧آيه  )۱۱۲



بهاء حضرت عبدال علّت نقل آيه − است) "  مجادله کن با ايشان به آنچه آن خوبتر
ردم را م مضمون آن اينست که:جّل ثنائه در لوحى بمخاطب لوح نصيحت ميفرمايند 

سأم و ال ترها کن به هواهاى شان و اگر کسى نزد تو حاضر شد و بر تو اعتراض نمود "
" توجه کن بمواليت و ناطق شو بلسان فصيح و جواب روشن و واضح و ال تبتئس

دع   .بنار محبة اهلل  )يا أيها المشتعل(:  . قوله االحلىٰ دعوت کن گوشهاى شنوا را
ُاْدُع ِالٰى َسۭبيِل َربَّك ِبٱلِْحْکَمِة َو ٱلَْمْوِعَظِة ٱلُْحَسَنِة َو ٰجاَدلُْهْم (القوم و أهوائهم و رائك 

  ).ِبالۭتى ِهَى َاْحَسنَ 
  سوره  اسراء ، بنى اسرائيل -۱۷

خداى  −" ۱۱۳فله االسماء الحسنىعو اهلل أو ادعوا الرحمن فاياما تدعوا " قل اد )۸۰(
 بنظر ميرسد که نقل جزئى از،  متعال در قرآن مجيد خود را به اسمائى خوانده است

قُِل اْدُعوْا اهللَ اِو اْدُعوْا الرْحَمـَن ايا ما َتْدُعوْا سورۀ بنى اسرائيل است : " ۱۱۰/١٧آيه 
 َوَال َتْجَهْر ِبَصَالِتَك َوَال ُتَخاِفْت ِبَها َوابَْتِغ َبيَْن َذِلَك َسِبيالً  ْسَماء اْلُحْسَنىَفلَُه اال" –  

حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در لوحى در بيان اينکه صفات و اسماء  علّت نقل آيه
 الهى راجع ميشود به مظاهر خدا آيه فوق را نقل فرموده اند. براى تفصيل بيشتر رجوع

  کنيد به نافه نهم.
سوره  ۱۱۰". بنظر ميرسد، جزئى از آيه ۱۱۴ اَيًّا ٰما َتْدُعوا َفلَهُ ٱْالَْسٰمآُء ٱْلُحْسنىٰ " ) ۸۱(

ٰمَن ُقْل ٱْدُعو اهللَ َاِو ٱْدُعو الرحْ (: بنى اسرائيل در لوح مبارك نقل شده است. قوله تعالىٰ 
(ترجمه : بگو بخوانيد خدا را باسم اهلل يا بنام  )ٱْلُحْسنىٰ اَيًّا ٰما َتْدُعوا َفلَُه ٱْالَْسٰمآُء 

ت حضر علّت نقل آيه −رحٰمن هر کدام که بخوانيد پس مر او راست نامهاى نيک) 
عبدالبهاء جّل ثنائه در لوحى بيان ميفرمايند که مظهر الهى و فرستاده خدا مظهر اسماء 

 رمودهفا نيز بهمين مناسبت نقل و صفات الهى در عالم کون است و آيه شريفۀ قرآن ر
و به مخاطب لوح که بفيض عرفان مظهر امراهلل فائز شده است ميفرمايند ، قوله 

يا الهى لو خلقت في کل جزء من اعضائى ألسنا ناطقة بافصح  )قل(و االحلى: " 
و حمدتك و شکرتك في الدهور  . نى رائقة فائقة عن حدود االشاراتاو مع .اللغات 



لعجزت عن اداء فرائض شکري لفضلك و احسانك بما وفقتني على  و االحقاب
االيمان بمظهر رحمانيتك و مطلع فردانيتك و مشرق آياتك الکبرى و مهبط اسرار 

  ".اَيًّا ٰما َتْدُعوا َفلَُه ٱْالَْسٰمآُء ٱْلُحْسنىٰ  وَ . قيوميتك في قطب االنشاء 
اْقَرا َكَتاَبَك ":  ۱۷/ ۴۱آيه  ) ۵۱۱ اقرأ کتابك کفى بنفسك اليوم عليك حسيبا( ) ۸۲(

َكَفى ِبَنْفِسَك الَْيْوَم َعَليَْك َحِسيًبا" . (ترجمه : بخوان نامه ات را بس است نفس تو 
حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در لوحى در   علّت نقل آيه − امروز بر تو حساب کننده)

ز  غيوم نفس انسان ا بعد از اينکه . اندصادر فرموده کيفيات و مراتب نفس انسانى
متکاثفه و حجبات متراکمه که مانع از صعود انسان بطرف درجات عاليه است، و آنرا 

تأييدات از اين حجاب ب . چون باستناد آيه قرآن بيان فرموده اند )تعتبر بنفس لوامة(
قوله االحلٰى: "(تعتبر بنفس لوامة) کما قال  الهيه آزاد شد مصداق آيه فوق ميگردد.

جل اسمه (و ال اقسم بالنفس اللوامة) و لما ارتقت من هذا المقام االدنٰى االٔذل 
االٔوحش. و صعدت الى مکمن االعز االقرب االوفر. و أيدت بتأييدات اهلل و ألهمت 

  …".مضمون کتابها کما قال (اقرأ کتابك کفى بنفسك
  ٣٣٣ص 

از آيه در سوره  است (ترجمه : جايگاه ستوده) نقل جزئى )۱۱۶ محمودمقام  ( )۸۳(
ْد ِبِه َناِفَلًة : " ۱۷/ ۷۹بنى اسرائيل ايه  يِْل َفَتَهجَك لَ َوِمَن اللن َيبَْعَثَك َربَقاًما مَ َك َعَسى ا

حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در لوحى که در  چندين موضع  علّت نقل آيه — "مْحُموًدا
به آن اشارت رفته است. رؤيت و لقاء اهلل را که همان ايمان به مظهر الهى در هر دور 
و ظهور است. مقام و مرتبه فائزين به آن رتبه را که باراده الهى به انسان تعلق ميگيرد 

بان الرؤية و اللقاء من  )اذا فاعلم(: " بيان فرموده اند. قوله االحلى›› مقام محمود‹‹
حيث الحقيقة الغيبية التى تعبر عنها بالغيب الوجدانى ال تدرکه االبصار و هو يدرك 

و اما من حيث الظهور و البروز و التجلى و کشف الحجاب و ازالة السحاب   .االبصار 
ص اهلل مشهود يختو رفع النقاب في يوم االياب فالرؤية امر مشروع موعود في اليوم ال

 "المقام المحمودبها من يشاء  من اهل السجود الذين لهم نصيب مفروض من هذا 



درتفسير منهج الصادقين در معنى و مقصود از مقام محمود   مأخذ در کتب تفسير  −
" مراد کمال قرب مرتبه است و نهايت رفعت درجه" و اين تفسير  ۱۱۷ ، مفسر مينويسد

: " در لباب از عمر نقل ميکند که  ۱۱۷ وى است به اين شرحبر اساس نقل حديث نب
حضرت رسالت در تفسير  مقام محمود فرموده که نزديك گرداند خدا مرا و بنشاند با 

 "›العرش دنى معه علىقعيدنينى اهلل في… ‹و لفظ حديث اينستکه … خود در عرش ، 
 −"  ۱۱۸ عرش يا کرسى کر آنست که مراد بمقام محمود مقام رسولست بردو رواياتى "

: "ٰهٰذا ٰما َشِهَد ِبِه  ۱۱۹ رجوع کنيد به لوح ليله تولد. قوله االعلىٰ  مأخذ در آثار نزولى
،  ۸۸،  ۸۳الرْحٰمُن ۭفيٰهَذا ٱلَْمٰقاِم ٱلَْمْحُموِد" و نيز  کتاب مستطاب اقدس بند هاى 

هر در مقامى به مظ ›مقام محمود‹بنظر ميرسد، در آثار نزولى و تبيينى  -۱۷۷،  ۱۰۲
با مجاهدت در استکمال نفس  ، که ميتوانداست انسان از مقام الهى و در مرتبه اى

  بآن مقام برسد نازل شده است. و تبليغ و خدمت و کسب رضاى الهى
: " ُكال نِمد َهـُؤالء َوَهـُؤالء ِمْن  ۱۷/ ۲۰آيه  )۱۲۰ و ما کان عطاء ربك محظورا( )۸۴(

" . (ترجمه : هر يك را مدد ميکنيم آنها را و َما َكاَن َعَطاء َربَِّك َمْحُظوًرا وَ َعَطاء َربَِّك 
علّت   — اينها را از بخشش پروردگار تو و نباشد بخشش پروردگار تو بازداشته شود) 

شده  کتوبى که خطاب به يکى از فضال نازلحضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در م نقل آيه
به او اطمينان ميدهند که عطاى خدا پيوسته ميرسد. و مطلع آن اينست . قوله االحلٰى 

و اشرب رحيق المعانى من الکأس …  )أيها الفاضل الجليل ذو المجد االٔثيل(: "
شف کو ال تؤاخذني في … مرکز دائرة الموهبة العظمى  االنيق فى الرفيق االعلىٰ 

  ".)و ما کان عطاء ربك محظورا(الغطاء عن وجه عطاء ربك 
/ ۴۷" آيه ۱۲۱ َو لَْو ٰالٓ اَْن َثبْتٰناَك لََقْد ِکْدَت َتِرْکُن ِالَْيِهْم َشْيئًا َقۭليًال " کما قال . )۸۵(

ا: ( ۱۷ َْلْيِهْم َشيَتْرَكُن ا تَْناَك َلَقْد ِكدتن َثبينکه مه : و اگر نه ا)  (ترجَقِليالً  َوَلْوَال ا
علّت  − )ثبات داديم ترا هر آينه نزديك بود که ميل کنى بسوى ايشان چيزى را اندك

سورۀ طه  ۱۲۱/٢٠و  ۱۱۵رجوع کنيد به نافه سى و يکم در تأويل آيه هاى  نقل آيه
  صادره از قلم مبارك.



َوَزَهَق الَْباِطُل ان َوُقْل َجاء الَْحق ":  ۱۸آيه  )۱۲۲ اذا جاء الحق زهق الباطل(  )۸۶(
الَْباِطَل َكاَن َزُهوًقا" (ترجمه : و بگو  آمد حق و ناچيز شد باطل بدرستيکه باطل باشد 

 نازل شده است. بنظر ميرسد› قل‹کلمه › جاء‹در اصل آيه قبل از  تحقيق . نا چيز)
براى  ›ذاا‹و تبديل آن به › قل‹در متن لوح نقل آيه  قرآن را با حذف › اذا‹که کلمه 

يه در لوح اين آ علّت نقل آيه −مفهوم بيشترى در متن بيانات کالمى نقل شده است
  تفسير  حديث کنت کنز  نقل گرديده است.

: "اْقَرا َكَتاَبَك َكَفى  ۴۱آيه  )۱۲۳ اليوم عليك حسيبا كاقرأ کتابك کفى بنفس ( )۸۷(
اب ه ات را بس است نفس تو امروز بر تو حس(بخوان نام  "ِبَنْفِسَك الَْيْوَم َعَليَْك َحِسيًبا 

حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در لوح تفسير  حديث کنت کنز  علّت نقل آيه − کننده) 
آيه مزبور را نقل و ادراك انسان را قاصر در معرفت ذات احديت بيان فرموده اند. قوله 

يست ده و ناالحلى : "مقصود از عرفان در اين حديث شريف معرفت کنه ذات حق نبو
  بلکه مقصود معرفت آثار و تجليات آن غيب اقدس  .چه که از حيز امکان خارج است

  ٣٣٤ص 
زيرا هر چه عقول مجرده و نفوس زکيه صافيه طى عوالم عرفان  .امنع بوده و هست 

نمايند جز مراتب آيه مدله بر سلطان احديه که در حقائق انسانيه وديعه گذاشته شده 
چه بجناح نجاح در فضاى بى منتهاى علم و شهود پرواز نمايند جز ادراك ننمايد و آن

 كفساقرأ کتابك کفى بن (أحرف کتاب نفس خود نخوانند اين است که ميفرمايد 
  ".)اليوم عليک حسيبا

َوَيْساُلوَنَك (. ۵۸آيه  بنى اسرائيلسوره  )۱۲۴ َو ٰمآ اُوۭتيتُْم ِمَن ٱْلِعْلِم ِاّالٰ َقۭليًال  (  )۸۸(
ند . (ترجمه : و ميپرس)الروِح ُقِل الروُح ِمْن اْمِر َربِّي َوَما اوِتيُتم مِّن الِْعلِْم اال َقِليالً  َعِن 

لّت ع —ترا از روح  بگو روح از امر پروردگار منست و داده نشديد از دانش مگر اندك) 
سرار باحضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در لوحى در اينکه مظاهر الهى واقف  نقل آيه

کائنات هستند در احاطه علمى و کماالت انبياء و مظاهر الهى اشاره فرموده و  مراتب 
علمى و کماالت جمال مبارك را بيان فرموده که چگونه به هر سؤال و پرسشى که از 



فورًا : " هر طبقه از جوامع علمى و روحانى ميرسيد جواب عنايت ميشد. قوله االحلىٰ 
ت ن و أتم تبيان جواب ميشنيدند" و بعد مقايسه ميفرمايند به ظهورااز فم اطهر بابدع بيا

گذشته :"و چون تطبيق بمظاهر ظهور  در سابق نمائى عظمت اين ظهور مشهود و 
معلوم گردد جمال محمدى روح الوجود له الفداء واقف أسرار ما کان و ما يکون بفيض 

ِم ِاّالٰ َو ٰمآ اُوۭتيتُْم ِمَن ٱْلِعلْ (ين ولى بظاهر بنص قرآن در جواب معترض . پروردگار بودند
  ميفرمودند". َقۭليًال 

: "سبب نزول اين آيت آن بود  ۲۸۸کشف االسرار ميبدى   تفسير آيه در کتب مفسرين
که کاروان قريش از مّکه بشام مى شد بتجارت، و گذرگاه ايشان مدينه بود، چون آنجا 

محّمد و حال او  که شما در وى چگوئيد  و رسيدند از جهودان مدينه پرسيدند از کار 
در کتاب شما از نعت وى چيست، ايشان گفتند او را از سه چيز پرسيد: از اصحاب 
کهف و از ذوالقرنين و از روح اگر قّصۀ اصحاب کهف و ذوالقرنين گويد و جواب دهد 

ند پيغامبر کپيغامبر ست و اگر نگويد پيغامبر نيست ، و اگر از روح جواب دهد و بيان آن 
نيست و اگر جواب ندهد و بيان نکند پيغامبر ست". و نيز رجوع کنيد به ترجمه سيرة 

  .۲۸۹ النبى ابن هشام
  کهف -۱۸

ولو  ي لنفد البحر قبل أن تنفد کلمات ربيقل لو کان البحر مدادا لکلمات ربّ (  )۸۹(
َداًدا لَِّكِلَماِت َربِّي َلَنِفَد اْلَبْحُر : "ُقل لْو َكاَن الَْبْحُر مِ  ۱۰۹آيه  ) ۱۲۵ جئنا بمثله مدادا

َقبَْل ان َتنَفَد َكِلَماُت َربِّي َوَلْو ِجَنا ِبِمْثِلِه َمَدًدا" (ترجمه : بگو اگر بودى دريا مداد از 
براى سخنان پروردگارم هر آينه آخر شدى دريا پيش از آنکه آخر شود کلمات پروردگارم 

حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در   علّت نقل آيه − نرا مدد)و اگر چه آورده بوديم مثل آ
" در سوره رومغلبت ال" در تفسير لوح تفسير  بسم اهلل الرحمن رحيم در سوره فاتحه و

روم ، آيه فوق را نقل فرموده و از  متن لوح اينطور بنظر ميرسد که بعلت مسائل و 
  است آيه شريفه را براى تاکيد درمواضيعى از  اسرار  الهى که در اين دو  آيه مستور 

  بيان مبارك نقل فرموده اند.



  سوره مريم -۱۹
َالَة َواتَبُعوا (و کذلك "  :۱۲۶) قوله االحلىٰ ۹۰( َضاُعوا الصَفَخلََف ِمن َبْعِدِهْم َخْلٌف ا

َهَواِت  َخلٌْف َفَخلََف ِمن َبْعِدِهْم : "قوله تعالىٰ  ۱۹/ ٥٩سوره مريم آيه  مأخذ ، −"  )الش
َهَواِت َفَسْوَف َيلَْقْوَن َغيا َبُعوا الشَالَة َوات َضاُعوا الصعد " (ترجمه : پس باز ماندند از با

قل علّت ن − ايشان خلف هائى که ضايع کردند نماز را و پيروى کردند خواهش ها را)
  .رجوع کنيد به بعد آيه

  ٣٣٥ص 
َهَواِت َفَسْوَف َيلَْقْوَن َفَخَلَف ِمن َبْعِدِهْم َخلٌْف اَض ( )۹۱( َبُعوا الشَالَة َوات اُعوا الص

. (ترجمه: پس باز ماندند از بعد ايشان خلف هائى  که ضايع ٥٩/١٩آيه ) ۱۲۷َغيا
علّت  − کردند نماز را و پيروى کردند خواهش ها را پس زود باشد که به بينند شّر را) 

حى که در  مشابهت هائى که در اوائل ظهور حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در لو نقل آيه
اسالم و  اعراض اهل کتاب و  تبعيت از شهوات نفس مردم آن زمان با ظهور  امر 
جديد دارد نقل فرموده اند. "اين الظهور على الدين کله (َفَخَلَف ِمن َبْعِدِهْم َخلٌْف 

َهَواِت)  و هذه من سنة َبُعوا الشَالَة َوات َضاُعوا الصالکون و لن تجد لسنته تبديال" . و ا 
  ››.سنة اهلل‹‹نيز مراجعه فرمائيد به نافه پنجم 

 ۹۸" بنظر ميرسد که اشاره بقسمتى از آيۀ ۱۲۸ ال تسمع لهم صوتًا و ال رکزًا " )۹۲( 
ْن اَحٍد   در سوره مريم است : " َوَكْم اْهَلْكَنا َقبَْلُهم مِّن َقْرٍن َهْل ُتِحس ِمنُْهم مِّ ْو َتْسَمُع ا

" (ترجمه : و بسيار هالك کرديم پيش از ايشان از قرنى آيا مييابى از  ايشان لَُهْم ِرْكًزا
ائه حضرت عبدالبهاء جّل ثن علّت نقل آيه −ايشانرا آوازى)  رهيچ کس يا مى شنوى م

 امر بهائى در لوحى که در باره اوائل  ظهور اسالم و  اينکه سراج آن با ظهور جديد
وشى گرائيد و از سر و صداى اوائل ظهور ديگر خبرى نيست آيه فوق را نقل بخام

عّز صدور  رؤسا و ملوك ارض موقت که دربارۀ شهرت ، ۲۹۰ فرموده اند. و نيز در لوحى
  است. اند و آنچه ابدى است شهرت و نام مظاهر الهيّهميفرمايند که همه فانى  يافت
  سوره طه – ۲۰



 /۱۱ - ۱۲آيه  نقل جزئى از  »۱۲۹ بالوادي المقدس طوىيا موسى انك "«  )۹۳(
ا اَتاَها ُنوِدي  ۲۰ َك َفاْخَلْع ) ١١( َيا ُموَسى:  "َفَلمَنا َربنِّي اِس ا َك ِباْلَواِد اْلُمَقدنَنْعلَْيَك ا
(بدرستيکه منم پروردگار تو پس بيرون کن نعلين خود را بدرستيکه تو  ")۱۲(ُطًوى

 رجددر مکاتيب [بوادي] نقل شده ودر آيه [بواد]  تحقيق زۀ طوائى) . بوادى پاکي
  شده است.

است :  ۴۷" بنظر ميرسد نقل جزئى از آيه ۱۳۰ والسالم على من اتبع الهدى"  )۹۴(
بُْهْم َقْد " َناَك ِبآَيٍة مِّن جِ َفاِتَياُه َفُقوَال انا َرُسوَال َربَِّك َفاْرِسْل َمَعَنا َبِني اْسَرأِيَل َوَال ُتَعذِّ

َالُم َعَلى َمِن اتَبَع الُْهَدى بَِّك َوالس ترجمه : پس آمدند او را پس گفتند بدرستيکه  "ر)
کن ايشان ل را و عذاب ميما دو فرستاده  پروردگار توئيم پس بفرست با ما بنى اسرائ

  را ) .  هدايترا بحقيقت آمديم ترا بآيتى از پروردگارت و سالم بر آنکه پيرو شد 
َفاَكَال ِمنَْها َفَبَدْت ":  ۲۱۱آيه  "۱۳۱ و لم نجد له عزما و عصى آدم ربه فغوى" )۹۵(

ا " (و نَوَعَصى آَدُم َربُه َفَغَوىَلُهَما َسْوآُتُهَما َوَطِفَقا َيْخِصَفاِن َعَليِْهَما ِمن َوَرِق الَْجنِة 
ه نافه رجوع کنيد ب علّت نقل آيه − فرمانى کرد آدم پروردگارش را پس بى بهره شد) 

  .سى و يکم 
: "َفَتَعاَلى اللُه الَْمِلُك الَْحق َوَال َتْعَجْل ۴۱۱" آيه ۱۳۲ رب زد ني فيک تحيرًا" )۹۶(

د (ترجمه : پس بر تر آم "ِعلًْما ربِّ ِزْدِنيِبالُْقْرآِن ِمن َقْبِل ان ُيْقَضى اَليَْك َوْحُيُه َوُقل 
حق و شتاب مکن بقرآن پيش از آنکه گزارش داده شود بتو وحيش و بگو خدا پادشاه 

: بنظر ميرسد که جملۀ در ۱۱۴.آيۀ  مأخذ − اى پروردگار من زياد کن مرا دانش) 
که در تفسير کنت کنز نقل شده  ۲مکاتيب جلد  ۴۵و  ۲۹داخل پرانتز در صفحات

گارنده ، نشد. ناست در  کتب تفسير و  حديث بصورت نقل کلمه بکلمه يافت 
  .شناسائى نمود  ۱۱۴است در  سورۀ طه آيۀ » رّب زدنى«قسمتى از جمله را که 

نقل خبرى است از حضرت أبي جعفر   علّت نقل آيه و تحقيق در مأخذ −بشرح ذيل
حديثى است از حضرت  رسول اکرم که  از حضرت در معنى و مقصود  که امام باقر 

. که در تفسير فرات الکوفى درج گرديده و مرحوم در سورۀ طه سؤال شد ۱۱۴از آيۀ 



، (باب چهارم علومهم عليهما الّسالم  : کتاب إالمامة بحار االنوار مجلسى ره آنرا در
  و قال النّبى ص فيما : «۱۴۷: حديث  ۱۳۳ و ما عندهم من الکتب) نقل فرموده است

  ٣٣٦ص 
فهى زيادة الّتي عندنا من العلم الّذي لم يکن عند أحد   )رّب زدني علمًاسأل ربّه (

من أوصيآء االٔنبياء و ال ذّريّة االٔنبيآء غيرنا ، فبهذا العلم علمنا الباليا و المنايا و فصل 
  ». الخطاب

   سوره انبياء  – ۲۱
ماثيل ما هذه الت("و قال بلفظ صريح. من غير تلويح ان ابراهيم قال الٔبيه آزر   )۹۷(

: "اْذ َقاَل  قوله تعالىٰ   ٥٢/٢١سوره انبياء آيه  مأخذ ، −" )۱۳۴ أنتم لها عاکفونالتى 
را  " (ترجمه : چون گفت مر پدرشَما َهِذِه التَماِثيُل الِتي انتُْم لََها َعاِكُفونَ ِالِبيِه َوَقْوِمِه 

  و قومش را چيست اين تمثالها که شمائيد مر آنها را مقيمان پرستش).
مغاضبًا فظن أن لن  "و قال بحق ذي النون عليه السالم (و ذا النون اذ ذهب )۹۸(

است ٢١/  ۸۷". بنظر ميرسد که نقل جزئى از  آيۀ  ۲۹۱ نقدر عليه فنادي في الظلمات
لَُماِت : "  ْقِدَر َعلَْيِه َفَناَدى ِفي الظن نن لا َهَب ُمَغاِضًبا َفَظنذ ذوِن اَوَذا الن  ا ن الَلَه ا

اِلِميَن" (ترجمه : و صاحب ماهى را چون رفت  نِّي ُكنُت ِمَن الظنَت ُسبَْحاَنَك اا الا
خشمناك پس گمان کرد که هرگز تنگ نخواهيم گرفت بر او پس ندا کرد در تاريکيها 

  ).که نيست خدائى مگر تو منّزهى تو بدرستيکه من هستم از ستمکاران
ت بان و بهذه االٓية المبارکة ثب»فلك يسبحون فى و کل«"کما قال و قوله الحق  )۹۹(

"  ۱۳۵ رفيع و الفضاء الفسيح الوسىلدراري الالمعة في جو هذا السماء االکافة هذه 
ْمَس َوالَْقَمَر ": ۳۳/٢١آيه  جزئى از  َهاَر َوالشيَْل َوالنِذي َخَلَق اللِفي َفلٍَك َوُهَو ال ُكل
" (و اوست که آفريد شب و روز و آفتاب و ماه را هر  يکند در گردونى که َيْسَبُحونَ 

بنظر » و «حرف داخل در نقل آيه  تحقيق. ۳۶/ ۴۰ميروند). و نيز سوره ياسين آيه 
  نقل آيه نيست.در ميرسد جزء متن لوح است و 



اَوَلْم َيَر : " ٠۳/٢١جزئى از  آيه  "۱۳۶ و جعلنا من الماء کل شئء حى"  ) ۱۰۰(
َماَواِت َواْالْرَض َكاَنَتا َرتًْقا َفَفَتْقَناُهَما  الس نِذيَن َكَفُروا اَشْيٍءال َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء ُكل 

اَفَال ُيْؤِمُنوَن" (آيا نديد آنان که کافر شدند که آسمانها و زمين بودند بسته پس  َحيٍّ 
 مأخذ در الواح قلم اعلى −از آب هر چيز  زنده ) گشاده کرديم آنها را و گردانيديم 

 شکه آواهاى ربوبيت و حيات بخ لوحى در  لئالى حکمت  براى نمونه رجوع کنيد به
حيوان  را به تشنگان ماءحيات آب  شنيدن آياتش را معّطر نموده و  مشام مستعدين که

و نيز  …".ِمْن َکْوَثِر َفِمي  : "اْظَهْرُت ماَء ٱلَْحَيواِن  ۱۳۷عنايت فرموده. قوله االعلٰى 
  رجوع کنيد به ادعيه محبوب و ساير الواح نازله.

و ه "فان کتابه االقدس المرجع الوحيد و کتاب العهد بأثر من القلم االعلىٰ  ) ۱۰۱(
ايست به آيۀ  ه " بنظر ميرسد که (الدامغة) اشار ۱۳۸ کل عنيد علىٰ   الحجة الدامغة

ا َبْل َنْقِذُف : (٢١/۱۸ َذا ُهَو َزاِهٌق َوَلُكُم الَْويُْل ِممِبالَْحقِّ َعَلى الَْباِطِل َفَيْدَمُغُه َفا
) ( ترجمه: اگر مياندازيم حق را بر باطل پس ميشکند آن را پس آنگاه  آن َتِصُفونَ 

يان ب علّت نقل جزئى از آيه − باشد ناچيز بر شما  است واى از آنچه وصف ميکنيد)
  گى و  خسران و مغلوبيت ناقضين عهد است.مبارك در سر شکست

علْت نقل جزئى  − ۵" آيه  ۱۳۹و ظنون و أوهام  َاْحٰالماَضغاُث تلك االفکار " ) ۱۰۲( 
  .رجوع کنيد به  متن لوح از آيه
   سوره حج – ۲۲

نگارنده در جستجوى آنچه  .۳۲آيه  )۱۴۰ ما يريد و يحکم ما يشاء يفعل)  (۱۰۳(
تحرير شده و لى ذکر اينکه نقل از قرآن کريم است موفق  ( )که در داخل عالمت 

نظر باينکه در داخل عالمت فوق است نشان ميدهد که نقل از  ساير کتب  .نگرديد 
سوره  ۲۲/ ۱۴جزئى از آيه :  مقدسه است. با مراجعه به قرآن کريم مالحظه ميشود که

اِلَحاِت ان اللَه ُيْدخِ " در  بيان مبارك  نقل گرديده است.حج  ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصُل ال 
َيا ايَها : " ۵/ ۱" سوره نساء آيه َيْفَعُل َما يُِريدُ َجناٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اْالنَْهاُر ان اللَه 

يِْد َلى َعَليُْكْم َغيَْر ُمِحلِّ الِذيَن آَمُنواْ اْوُفواْ ِبالُْعُقوِد اِحلْت َلُكم َبِهيَمُة االنَْعاِم اال َما ُيتْ  ي الص  



  ٣٣٧ص 
َجاءتُْهُم اْلَبيَِّناُت َوَلـِكِن : " ۲/ ۲۵۳؛ سوره بقره آيه  " َيْحُكُم َما يُِريدُ َوانُتْم ُحُرٌم ان اهللَ 

ْن آَمَن َوِمنُْهم من َكَفَر َوَلْو َشاء اهللُ َما اْقَتَتُلوْا  اهللَ َيْفَعُل َمااْخَتَلُفوْا َفِمنُْهم م ؛ ُيِريدُ  َوَلـِكن "
َقاَل َربِّ انَى َيُكوُن ِلي ُغَالٌم َوَقْد َبَلَغِنَي الِْكَبُر َواْمَراِتي :" ۳/ ۴۰سوره آل عمران آيه 

"َو َيْفَعُل  ميفرمايد :  ۱۴/ ۲۷آيه  در  سوره ابراهيم" اهللُ َيْفَعُل َما َيَشاءَعاِقٌر َقاَل َكَذِلَك 
در  علّت نقل جزئى از آيه - ٰما َيٰشآُء" (ترجمه : و ميکند خدا آنچه ميخواهد) اهللُ

جواب سائل در اينکه : "کمال علمى محيط بر حقائق اشيا است و از الطاف بى 
لوح  . " براى تفصيل بيشتر به اصل)يفعل ما يريد و يحکم ما يشاء (پايان حضرت 
  رجوع کنيد به نافه سوم.  قلم اعلىٰ مأخذ در آثار نزولى   -مراجعه فرمائيد 

"دهشت قيامت است و وحشت خسران دنيا  : ۱۴۱) بيان مبارك. قوله االحلٰى ۱۰۴(
آ ست) و بيم ( َتَضُع ُکل ٰذاِت َحْمٍل َحْملَٰهاخوف  ( .و آخرت  ُمْرِضَعَة َعم َتْذَهُل ُکل
َو َتَرى الّناَس ُسٰکارٰى َو ٰما ُهْم ِبُسٰکارٰى َو ٰلِکن َعٰذاَب اهللِ َشۭديٌد ) و هراس ( اْرَضَعْت 

قل بنظر ميرسد که ن −است) و ظهور (و نفخ فى الصور و ذلك رجع غير بعيد است)" 
 َيْوَم َتَرْوَنَها َتْذَهُل ُكل ُمْرِضَعٍة َعما اْرَضَعْت َوَتَضُع ُكل : "است  ٢٢/٢جزئى از آيه 

ِه َشِديدٌ  " َذاِت َحْمٍل َحْملََها َوَتَرى الناَس ُسَكاَرى َوَما ُهم ِبُسَكاَرى َولَِكن َعَذاَب الل
(روزى که خواهيد ديد آنرا غافل شود هر شير دهنده از آنچه شير داد و ميگذارد  هر 
صاحب حملى حملش را و مى بينى مردمان را مستان و نباشد ايشان مستان و ليکن 

حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در لوحى که  علّت نقل آيه − اب خدا سخت است)عذ
است ، در متن لوح مبارك آيات  در  ارتفاع نداى امراهلل با ظهور جمال اقدس ابهىٰ 

بسيارى را از   قرآن در اشاره بظهور اعظم نقل فرموده اند. آيات فوق در متن لوح  
است و در داخل پرانتز  هر قسمت از جزء آيه  در داخل پرانتز  تحرير شده  جزء جزء ،

لت را دال احالت تشريحى بدان داده شده و  آنه›› است‹‹و ›› ست‹‹را با پسوند هاى 
بر ظهور جديد بيان فرموده اند . در تکميل بيان مبارك جزئى از آيات مشهور قرآن در 

ور و و نفخ فى الصرا نيز تحرير فرموده اند: "و ظهور ( صوربشارت به دميده شدن در 



حضرت ولى مقدس امراهلل جّل سلطانه نيز قسمتى از  -ذلك رجع غير بعيد است)" 
به  ››َتَضعُ ‹‹ ) با تغيير مختصرى در کلمه َتَضُع ُکل ٰذاِت َحْمٍل َحْملَٰهاآيه فوق را (

تغيير داده شده که قطعًا ايمان داريم که انّه هوالمختار فى  باراده مبارك›› تضعت‹‹
عله و نيز در  اشاره به اينکه اين نقل جزئى از آيه قرآن است را نيز نفرموده و در لوح ف

  مبارك قرن نقل فرموده اند.
و ترى االرض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت و ربت و أنبتت من کل ( ) ۱۰۵(

َن الَْبْعِث َفانا : "َيا ايَها الناُس ان ُكنُتْم ِفي قوله تعالىٰ  ۵آيه  )۱۴۲ زوج بهيج َريٍْب مِّ
َخلَقٍة َوَغيِْر ُمَخلَقٍة لِّنُ  ْضَغٍة م ِمن م ِمْن َعَلَقٍة ُثم ْطَفٍة ُثمِمن ن يَِّن بَ َخَلْقَناُكم مِّن ُتَراٍب ُثم

ى ُثم ُنْخِرُجُكْم ِطفْ  َسم َجٍل مَلى اْرَحاِم َما َنَشاء اِفي اْال َلُكْم َوُنِقر ُشدِلَتبُْلُغوا ا ُكْم ًال ُثم
ا  ْْرَذِل الُْعُمِر ِلَكيَْال َيْعَلَم ِمن َبْعِد ِعلٍْم َشيَلى اا ن ُيَردى َوِمنُكم من ُيَتَوفَتَرى وَ َوِمنُكم م

ترجمه " (َزْوٍج َبِهيٍج  اْالْرَض َهاِمَدًة َفاَذا انَزْلَنا َعلَْيَها اْلَماء اْهَتزْت َوَرَبْت َوانَبَتْت ِمن ُكلِّ 
: و مى بينى زمين را خشك افسرده پس چون فرو فرستيم بر آن آب را حرکت کند و 

  افزونى پذيرد و بروياند از هر صنفى که خوش نما است) .
يدعو من دون اهلل ما ال يضرّه و ما ال ينفعه ذلك هو الضالل البعيد. يدعوا "  ) ۱۰۶(

 -۱۳" سوره حج آيه  ۱۴۳ المولى و لبئس العشيرلمن ضره أقرب من نفعه لبئس 
َالُل الَْبِعيُد ( ٢٢/۱۲ ُه َوَما َال َينَفُعُه َذِلَك ُهَو الض ِه َما َال َيُضر١٢: (َيْدُعو ِمن ُدوِن الل( 

ُه اْقَرُب ِمن نْفِعِه َلِبَس الَْمْوَلى َوَلِبَس الَْعِشيُر  خواند از ي(ترجمه : م ). َيْدُعو َلَمن َضر
غير خدا آنچه ضرر نميرساندش و آنچه سود نميدهش  آنست آن گمراهى دور     

ميخواند مر آن کسيرا که ضررش نزديکتر است از نفعش هر آينه بد خداوندگاريست و 
   ).هر آينه بد معاشريست

  ٢٣٨ص 
" بنظر ميرسد  ۱۴۴ و ان االرض قد اهتزت و ربت و أنبت من کل زوج بهيج"   )۱۰۷(

َن الَْبْعِث  ۵/٢٢، نقل جزئى از آيه  در سوره است : "َيا ايَها الناُس ان ُكنُتْم ِفي َريٍْب مِّ
َخلَقٍة َوَغيِْر ُمَخلقَ  ْضَغٍة م ِمن م ِمْن َعَلَقٍة ُثم ْطَفٍة ُثمِمن ن ا َخَلْقَناُكم مِّن ُتَراٍب ُثمنٍة لُِّنَبيَِّن َفا



 ُكْم  َلُكْم َوُنِقر ُشدِلَتبُْلُغوا ا ُنْخِرُجُكْم ِطْفًال ُثم ى ُثم َسم َجٍل مَلى اْرَحاِم َما َنَشاء اِفي اْال
ا  ْْرَذِل الُْعُمِر ِلَكيَْال َيْعَلَم ِمن َبْعِد ِعلٍْم َشيَلى اا ن ُيَردى َوِمنُكم من ُيَتَوفَتَرى وَ َوِمنُكم م

 — "َفاَذا انَزْلَنا َعلَْيَها اْلَماء اْهَتزْت َوَرَبْت َوانَبَتْت ِمن ُكلِّ َزْوٍج َبِهيٍج اْالْرَض َهاِمَدًة 
آيه در  لوح مبارك و اصل آيه در قرآن مالحظه ميشود  جزئى از . در بر رسى نقل تحقيق

 .ه استدنازل گردي» َوَتَرى اْالْرَض  «نقل شده و  در آيه » ان االرض«در بيان مبارك 
  انّه هو المختار.

  سوره مؤمنون  -۲۳
" بنظر ميرسد که ۱۴۵ خاسرة کيف تتسع بحورا زاخرة حوصلة قطرة هيهات"  )۱۰۸(

: "َهيَْهاَت َهيَْهاَت ِلَما ُتوَعُدوَن" (ترجمه: دور است ۳۶/٢٣آيۀ  نقل از › هيهات‹کلمه 
  دور  مر آنچه وعده ميشويد).

نَساَن ِمن ۱۴/٢٣" آيه ۱۴۶ فتبارك اهلل أحسن الخالقين"   )۱۰۹( َوَلَقْد َخَلْقَنا اْال " :
ِكيٍن ( )۱۲ُسَالَلٍة مِّن ِطيٍن ( َجَعلَْناُه ُنْطَفًة ِفي َقَراٍر م ْطَفَة َعَلَقًة  )۱۳ُثمَخَلْقَنا الن ُثم

 َخلًْقا آَخَر َلْحًما ُثم انَشاَناهُ  َفَخَلْقَنا الَْعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعَظاًما َفَكَسْوَنا الِْعَظامَ 
)" . (ترجمه : پس بر تر آمد خدا که بهترين آفرينندگان ۱۴َفَتَباَرَك اللُه اْحَسُن الَْخاِلِقيَن (

 .)است
فاتقون فتقطعوا أمر هم بينهم زبرًا  مو ان هذه امتکم أمة واحدة و أنا ربک" ) ۱۱۰(

ًة ":  ٥٢/٢٣ -٥٣"  آيه هاى ۱۴۷ کل حزب بما لديهم فرحون مُتُكْم ا مَهِذِه ا نَوا
ُعوا اْمَرُهم َبيَْنُهْم ُزُبًرا ُكل ِحْزٍب ِبَما َلَديِْهْم َفِرُحوَن  )۵۲َواِحَدًة َواَنا َربُكْم َفاتُقوِن ( َفَتَقط

وردگار ر) "  (ترجمه : و بدرستيکه اين ملّت شما است که ملّت واحد است و منم پ۵۳(
شما پس بپرهيزيد از من  پس جدا جدا کردند امرشانرا ميانشان پاره ها هر گروهى 

الف مکتوب مبارك در  شرح اخت علّت نقل آيه− باشند بآنچه نزد ايشانست شادمان) 
در ميان ايرانيان در دورۀ انقالب مشروطيت است . علت بجان يکديگر افتادن و قتل 

 بيان فرموده اند. قوله االحلىٰ » علماء سوء«ايرانيان را و  نهب و غارت يکديگر شدن 
: "احزاب الى االٓن مانند گرگان درنده بجان يکديگر افتاده و بخونريزى و نهب و 



و سبب اين نزاع و جدال و مؤسس اين حرب و قتال علماء … غارت مشغول و مألوفند 
يان و حال اينکه ملت ديگر ئىهئى دولتيان و فرقسواند که در اين ايام دو فرقه شدند فرقه

م فاتقون فتقطعوا أمر ه مدر نص قرآن ميفرمايد (و ان هذه امتکم أمة واحدة و أنا ربک
  ".بينهم زبرًا کل حزب بما لديهم فرحون

  سوره نور -۲۴
» نور« ،»کلمه«در متون  الواح عديده اى اشاره به الفاظ و کلماتى از قبيل:  ) ۱۱۱(

سورۀ  ۲۴سوره نور و آيه  ۳۵است . بنظر ميرسد که : اشاره به آيه گرديده »  شجره«و  
:  "و في أي شجرة مبارکة سطع و الح.  ۱۴۸. نمونه اول ، قوله االحلٰى ابراهيم است

کانت أم غربية. النها ال شرقية و ال غربية. و ال جنوبية و ال شمالية. کل الجهات  ةشرقي
" شجرة المبارکة زيتونة ال شرقية و ال غربية  :۱۴۹ ؛ نمونه دوم ، قوله االحلىٰ جهاتها." 

 :۱۵۰؛ نمونه سوم ، قوله االحلٰى ه نار نور على نور"ستمس  لم لو يکاد زيتها يضيء و
حلٰى ؛ نمونه چهارم ، قوله اال "الشجرة المبارکة التي اصلهاثابت و فرعها في السماء"

ُه نُوُر " :۲۴/ ۳۵ره نور آيه آيات قرآنيه . سو"اهلل نور السموات و االرض"  :۱۵۱ الل
َماَواِت َواْالْرِض َمَثُل نُوِرِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة الزَجاَجُة  الس

نَها َكْوَكٌب ُدرِّي يُوَقُد ِمن َشَجَرٍة مَباَرَكٍة َزْيتُوِنٍة ال َشْرِقيٍة َوَال َغْرِبيٍة يَ  َها يُِضيُء َكاُد َزْيتُ َكا
ُه اْالْمَثاَل ِللناسِ  ُه ِلنُوِرِه َمن َيَشاء َوَيْضِرُب الل  َولَْو لَْم َتْمَسْسُه َناٌر نوٌر َعلَى نُوٍر َيْهِدي الل

" (خدا نور آسمانها و زمين است مثل نورش چون چراغدانيست  َواللهُ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ 
باشد در آبگينه که آن آبگينه گويا باشد ستارۀ   غى که آن چراکه در آن باشد چراغ

  درخشان که 
  ٣٣٩ص 

بر افروخته ميشود از درخت با برکت زيتون که نه شرقيست و نه غربى  نزديك باشد 
روغنش که روشنائى بخشد و اگر چه مّس نکرده باشد آنرا آتش  نوريست بر نور هدايت 

خواهد و ميزند خدا مثلها را براى مردمان و خدا ميکند خدا براى نورش کسيرا که مي
 ۲۴/١٤بهمه چيز دانا است) . و نيز بنظر ميرسد که در بيانات مبارکه نقل جزئى از آيه 



اْصلَُها َبٍة َطيِّ َكَشَجرٍة اَلْم َتَر َكيَْف َضَرَب اهللُ َمَثًال َكِلَمًة َطيَِّبًة "در سورۀ ابراهيم است : 
َماءَثاِبٌت َوَفْرُعهَ  ترجمه : آيا نمى بينى که چگونه زد خدا مثل را کلمۀ  ا ِفي الس) "

مأخذ  − پاکيزه چون درخت پاکيزه ايست که اصلش ثابتست و فرعش در آسمان ) 
نوٌر على ‹لوحى مهيمن در  اشاره به کلمة اهلل و و .  ۱۵۲ ايقان شريف در الواح نزولى

: "اْظَهْرُت ماَء ٱلَْحَيواِن ِمْن َکْوَثِر َفِمْى َکما َسَتْرُت َشْمَس ٱلَْحَيواِن  ۱۵۳قوله االعلىٰ › . نور
اْخَفْيُت اْنواَر َجماِلْى ِلَيُکوَن ظاِهرُُه ُظلَْمًة َو باِطنُُه َخلَْف َشْعِرْى ، اْى ِفْى ُظُلماِت َشْعِرْى 

نيد . و نيز رجوع ک" َهرَ ٱْالْسراُر ِمْن َقلَِم ٱْلُمختارِ نُْورًا َعلٰى نُْوٍر ، َفْوَق ُکلِّ نُْوٍر ، َکٰذِلَك ظَ 
  به نافه چهل و سوم.

د زيتها ال شرقية و ال غربية. يکا" و ظهرت نار الحقيقة في تلك الزيتونة التي  )۱۱۲(
" رجوع کنيد به  ۱۵۴ يضيء و لو لم نمسه نار نور على نور يهدي اهلل لنوره من يشاء

   .۳۵قبل سوره نور آيه 

  . ۳۵" رجوع کنيد به قبل  سوره نور آيه  ۱۵۵ اهلل نور السموات و االرض)" ۳۱۱(
  سوره فرقان -۲۵

 وريوم النشالذي أشرقت أنواره على االقطار الشاسعة في " ". يوم النشور ) "۱۱۴(
ا َواتَخُذوا ِمن ُدوِنِه آِلَهًة ال َيْخُلُقوَن "است:  ۲۵/ ۳"بنظر ميرسد اشاره به آيه ۱۵۶ َْشي

" اَوُهْم ُيْخَلُقوَن َوَال َيْمِلُكوَن ِالنُفِسِهْم َضرا َوَال َنْفًعا َوَال َيْمِلُكوَن َمْوًتا َوَال َحَياًة َوَال ُنُشورً 
(و مالك نميباشند براى خود ها شان ضررى و نه منفعتى مالك نميباشند مرگى را و نه 

ْد اَتْوا َعَلى الَْقْرَيِة الِتي اْمِطَرْت َمَطَر َوَلقَ :۲۵/ ۴۰؛ و نيز آيهزندگى  و نه حشرى را)
ْوِء اَفَلْم َيُكوُنوا َيَرْوَنَها َبْل َكاُنوا َال َيْرُجوَن ُنُشوًرا الس."  

" در کتب سماويه وصايا و نصايح الهيه تشبيه بآب گشته چنانچه در قرآن  ) ۱۱۵(
 جيل ميفرمايد تا نفسى تعميد بآب و) و در اننزلنا من السماء ماء طهوراأو ميفرمايد ( 

: "َو ُهَو الۭذى َاْرَسَل الرِّٰياَح  ٤٨/٢٥" آيۀ   ۱۵۷ روح نيابد در ملکوت الهى داخل نشود
ٰمآِء ٰمآًء َطهُوًرا" ( و اوست که فرستاد باد ها را  ُبْشًرا َبيِْن َيَدْى َرْحَمِتِه َو َانَْزلْٰنا ِمَن الس

علت  − و فرو فرستاديم از آسمان آبى  پاك گرداننده) بشارت ميان دو دست رحمتش 



ز تنزيه و تقديس  در حميع شؤن ا«  مطلع لوح. قوله االحلٰى: بيان مبارك در  يهآنقل 
. اول کمال تنزيه و تقديس است و پاکى از  و از لوازم آزادگان خصائص پاکانست

… د وشلى نور باهر نقائص . چون انسان در جميع مراتب پاك و طاهر گردد مظهر تج
. و نيز رجوع  » در کتب سماويه وصايا و نصايح الهيه تشبيه بآب گشتهاينست که 

  .۳۵کنيد به نافۀ 
:   ۴۳" آيه ۱۵۸ هذا الذي بعثه اهلل رسوالً أ وك اال هزوًا ذو اذا رأوك ان يتخ" ) ۱۱۶(
" ( و چون بينند ترا نمى َواَذا َراْوَك ان َيتِخُذوَنَك اال ُهُزًوا اَهَذا الِذي َبَعَث اللُه َرُسوًال  "

نقل  ل آيهعلّت نق −گيرندت  مگر باستهزاء آيا اينست آنکه بر انگيخت خدا رسول) 
.  است ىايام سرگونآيه در مقايسۀ ميان علماى وقت در دورۀ جمال اقدس ابهى در  

را در اين  همچنين ظهور احاطه و علم و قدرت و عظمت اسم أعظم: «  قوله االحلىٰ 
که در ايران و عراق و قسطنطنيه و ادرنه و در بدايت اين سجن اعظم  ظهور اتم أقوم

که مالقات ميفرمودند . مالحظه نما جميع طوائف و قبائل و علما و فضال و  امرا و 
بر عظمت و اقتدار و علو مقام مظهر  ز شدند اقرار و اعترافکه بساحت اقدس فائ وزرا

ولى مسئلۀ ظهور کينونت غيبيه را بر خويش آسان … ظهور و جمال قيوم نمودند 
جالل و جمال ربانى و نتوانستند. اما در عظمت رحمانيه و قدرت و قوت کبريائى 

الى شيعه و فضابدا شبهۀ نداشتند . چنانچه در قصائد علما و فضالء أهل سنت و 
  تند که متعصب ترين طوائف هس ناهل انجيل حتى علما و مدرسين طائفۀ پروتستا

  ٣٤٠ص 
بيان مبارك در مقايسۀ با دورۀ حضرت رسول اکرم ص است  -» مذکور و مشهود است

که به آنحضرت جسارت ميورزيدند . در ادامۀ لوح مبارك اشاره به رفتار معرضين صدر 
نص و ب« ند : حّمد ص است که آيۀ فوق را نقل فرموده ااسالم نسبت به حضرت م
بودند (َو ِاٰذا َرَاْوَك ِاْن َيتِخُذوَنَك ِاال ُهُزًوا ن ن ناس در آنزمايقرآن عربان مکه که محقر تر

َاٰهَذا الۭذى َبَعَث اهللُ َرُسوًال) ميگفتند و اين کلمۀ اعتراض را بچه جسارت بزبان 
و در ادامۀ لوح بعد از مقايسه تاريخ در صدر   -» فمهم و أفهمهمميراندند  کسر اهلل 



اسالم و صدر امراهلل ، مجددا اشاره ميفرمايند که زبانهاى معرض و مقبل بثناى حضرت 
حال مالحظه فرمائيد که : « ۱۵۸. قوله االحلٰى بهاءاهلل در  دورۀ حيات مبارك ناطق بود

وجود را احاطه نموده است و السن مقبل م لاش عاظهور باين عظمت که آيات باهره
 »و معرض بثنايش ناطق . و اقتدار و بزرگواريش در نزد عموم ملل شرق و غرب مسلم

در ادامۀ لوح معاندين امر را که بنوشتن رّديه در حقانيّت امر اهلل اقدام نموده اند   -
( متاسفانه  اساسخوانده اند که با نوشتن اينگونه اباطيل و رّديه هاى بى » بيفکران«

واى خود را رس«از خواب غفلت بيدار نشده اند) : » بيفکران«در حال حاصر نيز  اين 
  ».عالم نمودند

: "َو الۭذيَن ٰال َيْشَهدُوَن الّزُوَر َو  ِاٰذا  ۷۲" آيه ۱۵۹  و اذا مروا باللغو  مروا کراما ") ۱۱۷(
َمّرُوا  ِبا لَّلْغِو َمّرُو ا ِکٰراًما" (ترجمه : و آنان که حاضر نميشوند باطل را و چون بگذرند 

 در بر رسى نقل اين آيۀ شريفه در دو مکتوب  علّت نقل آيه − بلغو بگذرند کريمان) 
لوح اّول ، علّت نقل آيه در موضوع نصيحت باحباى مبارك مالحظه ميشود که در 

يا أغنام اهلل عليکم بجمع القطيع حتى لم يبق فيکم ضال منشود «الهى است که : 
فال طفوا بعضکم بعضا و غضوا ابصارکم عن القصور (و اذا مروا باللغو  مروا کراما) و 

 را نصيحتبوضوح مالحظه ميشود که احباى الهى » . غضوا الطرف  عن العيوب
در لوح دوم ، بيانات مبارکه مشابه لوح ». غضوا الطرف  عن العيوب«ميفرمايند که 

با «اول در  رفتار احباى الهى در موقع تبليغ  نسبت به سايرين است. قوله االحلٰى : 
نفوس بنهايت محبت مأنوس گرديد و کلمه را بقدر استعداد القا فرمائيد . بزم الفت 

قلوب گردد و اگر چنانچه از نفسى اعتراض و احتراز  مشاهده نمائيد بيارائيد تا جاذب 
بسکون و وقار معامله نمائيد و سکوت کنيد . ابدا کلمه ئى بر زبان نرانيد . در جواب 
بگوئيد  خدا در قرآن ميفرمايد (و اذا مروا باللغو  مروا کراما)آنچه اين شخص گفته اگر 

ء سبب هجوم جهال… ين قدر کفايت نمائيد بهم… صدق است معاذ اهلل چه بگوئيم 
لغو در لغت بيهوده گوئى و سخن خطا است که انسان بايد  – »تنبيه عقال ميگردد

وقتى از ديگران شنيد بفرمودۀ مبارك بسکوت و سکون معامله نمايد. در تفسير اين 



گذرند و  چون بلغو ب: « ۱۶۰ قسمت از آيه در تفسير ابوالفتوح رازى ، مؤلف  مى نويسد
   .»چون از کفار دشنام شنوند اعراض کنند و روى بگردانند …کريم وار بگذرند 

  سوره شعراء -۲۶
" بنظر ميرسد اشاره به سوره شعراء ۱۶۱ ربك و رب آبائك االولين"فى سبيل  ) ۱۱۸(

ۭليَن"  است ۳۷/ ۱۲۶سوره صافات آيه و  -٢٦/٢٦آيه  و : "ٰقاَل َربُکْم َو َرب ٰاٰبآُِٔکْم اْالَ
ۭليَن". ١٢٦/٣٧ و در سوره صافات و   .و ساير آيات مشابه : "ٱهللَ َربُکْم َو َرب ٰابآُِٔکُم اْالَ

 :"ٰمآ َانَْت ِاال َبَشٌر ِمثُْلٰنا َفاِت ِبٰاَيٍة ِاْن ُکنَْت  ۲۶" آيه  ۱۶۲ انما أنت بشر مثلنا" ) ۱۱۹(
اِدۭقيَن" ؛آيه  َك َلِمَن الْٰکاِذۭبيَن" ؛  ۱۸۶ِمَن الصَبَشُر ِمثُْلٰنا َو ِاْن َنُظن َو ٰمآ َانَْت ِاال" :

: "ٰقالُو ٰمآ َانُْتْم ِاال َبَشٌر ِمثُْلٰنا َو ٰمآ َاْنَزَل الرْحٰمُن ِمْن َشْىٍء ِاْن  ٣٦/  ١٥يه آسوره يس 
َقاَلْت ُرُسُلُهْم اِفي اهللِ  : " ۱۱/١٤و  ۱۰سوره ابراهيم آيتين  َانُْتْم ِاال َتْکِذبُوَن" ؛

َرُكْم اَلى اَجٍل  َماَواِت َواالْرِض َيْدُعوُكْم ِلَيْغِفَر َلُكم مِّن ُذُنوِبُكْم َوُيَؤخِّ َفاِطِر الس َشك
ْثُلَنا ُتِريُدوَن ان تَ  ى َقاُلوْا اْن انُتْم اال َبَشٌر مِّ َسـم ُتوَناما َكاَن َيْعُبُد آَبآُؤَنا َفا وَنا َعم ُصد 

ِبيٍن  َعَلى َمن ) ۱۰(ِبُسلَْطاٍن م اهللَ َيُمن ْثُلُكْم َوَلـِكن َقاَلْت َلُهْم ُرُسُلُهْم ان نْحُن اال َبَشٌر مِّ
 الِتَيُكم ِبُسلَْطاٍن اان نِل َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه َوَما َكاَن َلَنا اْذِن اهللِ َوعَلى اهللِ َفلَْيَتَوكِبا

دقت در آيات فوق نشان ميدهد که در هر يك از ادوار ظهورات  ")۱۱الُْمْؤِمُنوَن (
  قبل ، عاّمه در زمان 

  ٣٤١ص 
حيات ظاهرى مظاهر مقدسه اکثريت انکار رسوالن را مينمودند و دليلشان هم اين 

بشر اهرى که آنها هم مانند ساير مردم  (بود که (رسوالن) را از روى تشابهات ظ
) بودند سبب عدم اقبال و علّت اعراضشان بود. براى مقايسه در دورۀ ظهور مثلکم

در  ١١/١٤که ارادۀ الهى (نگاه کنيد به آيه  جمال اقدس ابهٰى نيز بيان قلم اعلىٰ 
ثُْلُکْم َو ٰلِکن اهللَ َيُمن َعلٰى َمْن سوره ابراهيم : (ٰقاَلْت َلُهْم ُرُسُلُهْم ِاْن َنْحُن ِاال َبَشٌر مِ 

َيٰشآُء ِمْن ِعٰباِدِه ) بر آن تعلّق گرفت که روح االمين بر قلب ارق سلطان سالطين عشق 
تجلّى فرمود (رجوع کنيد به بيان حضرت شوقى افندى ربّانى در  لوح مقدس قرن. 



ى قرن اّول  عصر اعظم ميقات اهل بيان منقضى شد دورۀ ُاوال: «  ۱۶۳قوله االحلىٰ 
سع آشکار شد روح اعظم بر قلب الطف ارق اصفاى ممّرد ّر سنه تِ منتهى گشت و سِ 

سلطان  قدم تجلّى نمود و جنين امر بمقام احسن التقويم رسيد و هلهله فتبارك اهلل 
) ، »احسن الخالقين و احسن المبدعين در اعلى غرفات جنت عليا مرتفع گشت

لوح سلطان و اعالن مظهريت و ربوبيت  مشابه حقائق تاريخى در   ظهور مبارك و نزول
: "ٰيا ُسلْٰطاُن ِانّۭى ُکنُْت َکَاَحٍد ِمَن ْالِعٰباِد َو ٰراِقًدا  ۱۶۴ ادوار قبل است. قوله االعلىٰ 

بْٰحاِن َو َعلَمۭنى ِعلِْم ٰما ٰکاَن َليَْس ٰهذٰ  ُِٔم السَنٰسا ْت َعلّىْل ا ِمْن ِعنْۭدى بَ َعَلى الِْمٰهاِد َمر
  ِمْن َلُدْن َعۭزيِز َعۭليٍم" 

َوانُه َلَتنِزيُل َربِّ " :۱۹۳/٢٦)" آيه ۱۶۵ نزل به الروح االمين على قلبك" ( )۱۲۰(
 )۱۹۴ِلَتُكوَن ِمَن الُْمنِذِريَن ( َعلَى َقلِْبَك ) ١٩٣( َنَزَل ِبِه الروُح اْالِمينُ ) ١٩٢(الَْعاَلِميَن 

(ترجمه : و بدرستيکه آن فرو فرستادن پروردگار عالميان است  فرو آوردن آن را   . "
روح االمين  بر دلت تا بوده باشى از بيم دهندگان ) . در  توقيعات حضرت ولى 
امراهلل جّل سلطانه نيز در اينخصوص در رسيدن وحى من جانب اهلل به جمال اقدس 

لکه ويکتوريا است که به روح االمين اشاره اى از آيات خطاب به مابهى ، نقل فقره
د نداى ورقاى روح االمين را که از لسان ي: " آيا نشنيده ا ۲۹۳ شده است. قوله االحلىٰ 

عظمت جارى و سارى گشته "تاهلل الحق لو يحرقونه فى البّر انّه من قطب البحر يرفع 
 ۸۸ه نوروز سنتوقيع منيع  ه من فى الّسموات واالرض"  . ايضًا درراسه و ينادى انّه الٓ 

نيز بيانات مشابهى از قلم مبارك حضرت ولى امراهلل جّل سلطانه عزّ صدور يافت.  بديع
: "اشّعۀ ساطعۀ ظهور چون برق خاطف بر صدر منّورش بتابيد و ورقاء  ۱۶۶ قوله االحلى

ن خلف روح االٔمين در آن قلب ممّرد ندا در داد : اال اال قد ظهر سّر االٔمر و ظهر ع
 علّت نقل آيه −" الحجاب من بّشر به النّقطه البيان و عن ورائه کّل النّبييّن و المرسلين

حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در لوحى در شرح مراتب ارواح ، به روح االمين اشاره 
و «اند. قوله االحلٰى : اند که آنرا از ارواح مختصه مظاهر الهى بيان فرمودهفرموده

نبياء أرواح مشترکة و أرواح مختصة کروح االمين انها مختصة بالکلمة کذلك بين اال



زل نالعليا و القلم االعلى محمد رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم کما قال اهلل تعالى (
  )».به الروح االمين على قلبك

ى َربَِّنا َقالُوا َال َضْيَر انا الَ :  " ۵۰" آيه ۱۶۷ ال ضير انا الى ربنا لمنقلبون"  )۱۲۱(
" ( ترجمه : گفتند نيست باکى  بدرستيکه ما بسوى پروردگارمان باز گشت ُمنَقِلبُونَ 

 مرا بيان مبارك در شرح و توصيف اعمال وحشيانه اعداء  علّت نقل آيه − کنندگانيم) 
نسبت به احبّاى الهى در شهرهاى يزد و اصفهان است که از قلم مبارك شرح وقايع 

اق مؤمنين را در آرزوى شهادت به اين صورت وصف ، و جانفشانى جارى شده و اشتي
احبّاى الهى را از اعظم دالئل بر حقانيت امر اهلل و ايمان آن نفوس مقدسه بيان فرموده 

بارى استقامت اين نفوس در تحت سيوف جفا و تسليم و رضا اند . قوله االحلٰى : "
حقايق نورانى در قربانگاه رحمانى. و در مقايل الوف از اعدا. و فرح و شادمانى اين 

اعظم صدق و حقيقت ياران … صبات نساء مطمئنه و قوت ايمان اماء مقدسه 
حال اگر اين قربانى . تاراجى و تاالنى. و بى رسر و سامانى و اسيرى نساء و …است

  . و همچنين در مشهد فدا فرياد (يا بهاء االبهٰى)  جانفشانى بکمال شادمانىاطفال و 
  ٣٤٢ص 

و نداء (يا ربى االعلٰى) و صيحۀ (ال ضير انا الى ربنا لمنقلبون) و نغمۀ (هل من ناظر 
ينظرنى) دليل بر ثبوت و استقامت نه و برهان رسوخ در ايمان نيست و از اعظم دالئل 

 س دليل ثبوت و استقامتپبر صداقت و روحانيت و محبت اين نفوس مقدسه نه 
  …". چيست 

  نمل -۲۷
ال تهدي العمي عن ضاللتهم و  كانليثبت انهم مصداق االٓية المبارکة ( " ) ۱۲۲(

 ")۱۶۸ ال تهدي من أحببت و لکن اهلل يهدي من يشاء كال تسمع الصم الدعاء. ان
ال تهدي العمي عن ضاللتهم و ال تسمع الصم الدعاء" نقل  كبنظر ميرسد که : "ان

ال تهدي من أحببت و لکن اهلل يهدي  ك"و  ان :است  ۸۳و  ۸۲هاى جزئى از آيه 
در برسى نقل آيه ،  شرحبه اين در سورۀ قصص است  ۵۶/٢٨من يشاء" اشاره به آيه 



(آيات) قرآن در اين قسمت از لوح مبارك بنظر ميرسد که با توجه به متن لوح ، ترکيبى 
م اْو  اَفانَت ُتْسِمُع ": ۴۳/ ۴۰الف ، سوره زخرف آيه : است در قرآناز سه آيات  الص

ِبيٍن" (آيا پس تو مى شنو ى ئى کران رايا راه نمائاَتْهِدي الُْعْمَي َوَمن َكاَن ِفي َضَالٍل م
: "انَك ٢٨/ ۵۶و آن که باشد در گمراهى آشکار ) ؛ ب ، سوره الِقَصص آيه  کوران را

ُهَو اْعَلُم ِبالُْمْهَتِديَن" ( ترجمه : َال َتْهِدي َمْن اْحَببَْت َوَلِكن اللَه َيْهِدي َمن َيَشاء وَ 
بدرستيکه تو هدايت نميکنى آنرا که دوست دارى و لکن خدا هدايت ميکند آن را 

 ۸۰ين تکه ميخواهد و او دانا تر است بهدايت يافتگان) ؛ ج ، سوره النَمل جزئى از آي
َعاء اَذا َولْوا ُمْدِبِريَن (انَك َال ُتْسِمُع الَْمْوَتى َوَال ُتْسِمُع الص ": ٢٧/ ۸۱و  الد وَ  )٨٠م 

 )٨١ (ْسِلُمونَ مُ  َما انَت ِبَهاِدي الُْعْمِي َعن َضَالَلِتِهْم ان ُتْسِمُع اال َمن ُيْؤِمُن ِبآَياِتَنا َفُهم
ٰعآَء ِاٰذا َولّْوا ُمْدِبريۭ  الد م َك ٰال ُتْسِمُع الَْمْوتٰى َو ٰال ُتْسِمُع الصيکه َن" (ترجمه : بدرست"ِان

تو نمى شنوانى مردگان را و نمى شنوانى کران را ندا چون برگردانندگان) و  جزئى از  
: " َو ٰما َانَْت ِبٰهاِدى الُْعِمْى َعْن َضٰالَلِتِهْم ِاْن ُتْسِمُع ِاال َمْن ُيْؤِمُن ِبٰاٰياِتِنٰنا  ۸۳/٢٧آيه 

و راه نمايندۀ کوران از گمراهيشان نمى شنوانى  َفُهْم ُمْسِلمُوَن" (ترجمه : و نيستى ت
  ما پس ايشان منقادانند) . تهاىد بآيومگر آن را که ميگر

است  ۲۷/ ۸بنظر ميرسد که نقل جزئى از آيۀ " ۱۶۹ بورك من في النار«"و قال   )۱۲۳(
ا ٰجآَء ٰها ُنوِدَى َاْن بُوِرَك َمْن  ِفى ٱلْٰناِر َحْوَلٰها َو ُسبْحٰ  :  اَن اهللِ َربِّ ٱلْٰعاَلۭميَن) (ترجمه:(َفَلم 

پس چون آمد آن را ندا کرده شد که برکت داده شد آنکه باشد در آن آتش و آنکه 
  باشد پيرامون آن و منّزه است خدا پروردگار جهانيان ).

منطق الّطير . بنظر ميرسد که در  − »۱۷۰شکوه آصفى و اسب باد منطق طير ) « ۴۱۲(
َو َوِرَث «است:  ۲۷/ ۱۶آيۀ  جزئى از در لوح مبارك، اشاره بهنقل بيتى از حافظ 

يِْر َو اُوۭتيٰنا ِمْن ُکلِّ َشْىٍء ِان ٰهٰذا لَ  اُس ُعلِّْمٰنا َمنِْطَق الطَها النُهَو  ُسَليْٰماُن ٰداُوَد َو ٰقاَل ٰيآ َاي
 ادمان آموختند م(ترجمه: و وارث شد سليمان داود را و گفت اى مر» الَْفْضُل الُْمۭبينُ 

را نطق پرنده و داده شديم از همه چيز بدرستيکه اين هر آينه آن مزيّتى است آشکار 
(.  



  قصص -۲۸
و نريد أن نمن على الذين استضعفوا فى االرض و "در قرآن ميفرمايد ( )۱۲۵(

) يعنى ميخواهيم بر نفوس ضعيفه أئمة و نجعلهم أئمة و نجعلهم الوارثيننجعلهم
َونُِريُد ان نُمن َعلَى : "۵/٢٨" آيه ۱۷۱آنها را وارث انبيا و مرسلين نمائيم منت نهيم و

ًة َوَنْجَعلَُهُم اْلَواِرِثينَ  ِٔمْرِض َوَنْجَعلَُهْم اِذيَن اْستُْضِعُفوا ِفي اْالترجمه : و "ال) 
ميخواستيم که منت بگذاريم بر آنان که ضعيف داشته شده بودند در زمين و 

ل آيه قرآن نقعلّت نقل آيه    − وايان و بگردانيم ايشان را وارثان) شبگردانيمشان پي
در تشويق احباى امريکا و کانادا در تبليغ امراهلل است که  بعد از نقل ميفرمايند. قوله 

: "حال وقت آنست که شما رداى تعلق باين عالم فانى را خلع کنيد و از عالم االحلىٰ 
 گرديد . مالئکه آسمانى شويد و باين اقاليم سفر نمائيد. و اهلل بشريت بکلى منسلخ

الذى ال اله اال هو هر يك اسرافيل حيات گرديد و نفخۀ حيات در نفوس سائره خواهيد 
  دميد ". حضرت 

  ٣٤٣ص 
ولى امراهلل جّل سلطانه در توقيعات عديده اى به اين حقيقت که احباى الهى از 

اند. بعنوان نمونه در لوح مبارك قرن از قلم مبارك صادر ضعفاى ارضند اشاره فرموده 
: "اى اهل بهاء مالحظه نمائيد چگونه يد قدرت الهيه مشتى از ۱۷۲. قوله االحلىٰ 

 كُمستضعفين عباد را که بطايفه شيخيه منشعبه از فرقه شيعه اثنا عشريّه منسوب و در سل
قهاء و ادبا و فضال و متشرعين و طّالب محشور و در انظار جمهور هوطنان از علماء و ف

ارباب مناصب عاليه بنظر حقارت منظور و از مضلّين و منحرفين از صراط سيّد 
المرسلين محسوب و در چنگ ملّتى جاهل و متعّصب و متوّحش گرفتار و بقهر و سخط 
سلطانى معّذب و از اسباب ملکيه و زخارف دنيويه و شوکت و عّزت و مکنت و ثروت 

بهره و نصيب مبعوث و مؤيّد فرمود و نصرت و برکتى عنايت کرد و عّزت و ىظاهره و ب
سطوتى بخشيد که در اندک زمانى ُمتدّرجًا با وجود هجمات عنيفه سالطين و امراى 
سلسله قاجاريه و تعّرضات شديده ُملوک و خلفاى اسالم و لطمات وارده از علماء و 



شيطان و  رؤساى بيان و تحريکات و فقهاى ملّت فرقان و دسائس و مفتريات حزب 
وساوس ناقضان و ناکثان عهد و پيمان و تزوير و تدليس متمّردان و بيوفايان و اعتراضات 
و دسائس مبّشرين ملّت ُروح اين فئه قليله آوازه اش در سبع طباق منتشر گرديد و صيت 

ر هشتاد د عظمتش جهانگير گشت  ُاّمتى قوى البنيان ثابت االرکان ممتّده الفروع
جهت مزيد اطالع از اصل نقل اين آيه قرآن مراجعه  ".اقليم از اقاليم جهان ايجاد نمود

حّى  جمع نمودن حروف که در وقت کنيد به تاريخ نبيل و بيانات حضرت رّب اعلىٰ 
قبل از اعزام آنها براى انتشار امراهلل نقل آيۀ قرآن را فرمودند. اين قسمت از بيانات 

  اب روحى دفتر چهارم نيز نقل گرديده است مراجعه فرمائيد.مبارکه در کت
: ۲۸/   ۵۶ " آيه ۱۷۳ انك ال تهدي من أحببت و لکن اهلل يهدي من يشاء ) ۱۲۶(
  ".انَك َال َتْهِدي َمْن اْحَببَْت َوَلِكن اللَه َيْهِدي َمن َيَشاء َوُهَو اْعَلُم ِبالُْمْهَتِدينَ "
"  بنظر ميرسد که اشاره به جزئى ۱۷۴ آنسنا من جانب الطور ناراو قالوا اننا  " )۱۲۷(

ا َقَضى ُموَس ٢٩/٢٨از  آيۀ  ْهِلِه آَنَس ى در سورۀ قصص است: "َفَلمَجَل َوَساَر ِبااْال
وِر َناًرا َقاَل ِالْهِلِه اْمُكُثوا انِّي آَنْسُت َناًرا لَعلِّي آِتيُكم  ْو جَ نَْها مِ ِمن َجاِنِب الطْذَوٍة ِبَخَبٍر ا

ان ان رسانيد موسٰى آن مّدترا و روبِمَن الناِر َلَعلُكْم َتْصَطُلوَن" (ترجمه : پس چون ببيا
شد با اهلش ديد از جانب طور  آتشى  را گفت مر اهلش را که درنگ نمائيد 

آتش  زبدرستيکه من ديدم آتشى را شايد که آورم بشما از آن خبرى  يا گيرانيدۀ شعلۀ ا
د بر رسى آيه فوق و نقل آن در متن لوح نشان ميده  تحقيق −باشد که شما گرم شويد) 

که گفتار فرد  است (در مقابل جمع) که اشاره به  "انِّي آَنْسُت َناًرا"که در متن آيه 
فرمودۀ حضرت موسى است که نور حقيقت را ديدند و از آن خبر دادند به قوم . در 

شود که حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه نقل آيه را فرموده و  نظر متن لوح مالحظه مي
و   »الحمد هلل الذى کشف الظالم«باينکه در ظهور امر ابدع ابهٰى کشف ظالم شد 

فاق تعطرت االٓ «اشراق شمس ابهٰى شد و آفاق از نفحات قدسيه ظهور  معّطر گرديد 
داق حال  مؤمنين و و جمعى بنور آن منور شدند ، نقل آيه را مص» بنفحات قدسه

َقاَل ِالْهِلِه اْمُكُثوا «فوق بيان فرموده و  جملۀ  ۲٩/٢٨ان فرموده که مشابه آيه بيمقبلين 



را  در حّق مؤمنين که لفظ جمع است در مقابل لفظ (فرد) مذکوره » انِّي آَنْسُت َناًرا 
طور  ه اند که آتشنقل فرمود»  و قالوا اننا آنسنا من جانب الطور نارا «در آيۀ شريفه  

را که ظهور  ابدع ابهٰى است ديدند و  محبّت آن نيّر اعظم را در دلهاشان روشن 
لك الحمد بما أوقدت نار محبّتك الّربانية فى قطب : «كنمودند که بفرمودۀ مبار 

ا من و قالوا اننا آنسنو  بذلك اقتبسوا الحقائق النورانية من نار الهدى (… االمکان 
البته در آثار کثيرى ، جمال کبريائى جّل عظمته اعالن ظهور )» . ناراجانب الطور 

اند که آياتى است آشنا در به اهل عالم اعالن فرموده» مکلّم طور«مبارك را به ظهور 
  معارف امر در مرتبه مقام و اهّميّت ظهور اعظم.

  ٣٤٤ص 
  عنکبوت -۲۹

و  ۱تين " آي۱۷۵ هم ال يفتنونالم أحسب الناس ان يترکوا أن يقولوا آمنا و " ) ۱۲۸(
يا " (ترجمه : آ اَحِسَب الناُس ان ُيْتَرُكوا ان َيُقوُلوا آَمنا َوُهْم َال ُيْفَتُنونَ  )١"الم (۲۹/ ۲

پنداشتند مردمان که وا گذاشته ميشوند که بگويند ايمان آورديم و ايشان امتحان کرده 
ثنائه در لوحى که خطاب به جمعى حضرت عبدالبهاء جّل  علّت نقل آيه − نشوند) 

 وح مباركلاذيت و آزار مردم قرار گرفته اند و مطلع بال و مبتال به   گرفتاراز احبّاء اهلل که 
ل : "(حضرات احباء اهلل الذين ابتلوا فى سبينيز  جوهر کالم را ميرساند. قوله االحلىٰ 

ل فرموده آيه فوق را نق…"  اهلل عليهم التحية و الثناء) ايها الممتحنون فى محبة اهلل
  اند.

 رىالنشئة االخرب رب عجل فى عروجى الى عتبتك العليا و صعودى الى " ) ۱۲۹(
 الَْخلَْق ُثم ": ۲۹/ ۲۰عنکبوت آيۀ  ۀ" سور ۱۷۶ ُقْل ِسيُروا ِفي اْالْرِض َفانُظُروا َكيَْف َبَدا

  ى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر" (ترجمه: بگو سير کنيد در زميناللُه ُينِشى النْشاَة اْالِٓخَرَة ان اللَه َعلَ 
پس بنگريد که چگونه آفريد خلق را پس خدا پديد ميآورد پديد آوردن باز پسين 

  بدرستيکه خدا بر همه چيز توانا است).



اما حضرات شيخيه کوکبشان افول نمود . اميد چنانست که بيدار گردند . « )۱۳۰(
با آنان بنهايت روح و ريحان معامله نمائيد . و مدارا کنيد و شما …  و هوشيار شوند  

  ».۱۷۷ گرديد آيۀ مبارکۀ وال تجادلوا اهل الکتاب اال بالتى هى احسنمظهر 
» ا ِبالِذيَن َظَلُموا ِمنُْهْم َوُقوُلوا آَمنال الْحَسُن اِتي ِهَي اِبال الْهَل الِْكَتاِب اي ذِ َوَال ُتَجاِدُلوا ا

: (ترجمه:  ۴۶/٢٩آيۀ » انِزَل اَليَْنا َوانِزَل اَليُْكْم َواَلُهَنا َواَلُهُكْم َواِحٌد َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُمونَ 
رت حض  علّت نقل آيه . − و مجادله مکنيد با اهل کتاب مگر بآنچه بهتر است) 

در سورۀ عنکبوت  ۴۶/٢٩عبدالبهاء جّل ثنائه در مورد رفتار بهائيان با شيخيّه نقل آيۀ 
ميفرمايند که در اثبات امراهلل و تبليغ مجادله نبايد کرد. و البته اين بسى واضح است 

رار در کلمات که بتک» که از اساسى ترين تعاليم امراهلل اجتناب از  مجادله در قول است
  مکنونه و ساير الواح سماوى در اين امر بديع نازل شده است.

  سوره روم -۳۰
. رجوع ٣/٣٠و  ٢)" آيه ۱۷۸ و هم من بعد سيغلبون(  »و اما قوله تعالىٰ «" ) ۱۳۱(

ِفي اْدَنى اْالْرِض َوُهم مِّن َبْعِد َغَلِبِهْم  )٢ُغِلَبِت الروُم (" کنيد به نافه سى و يکم.
  .ين و ايشان از بعد مغلوب شدنشان)". (ترجمه: در نزديکترين زم)٣( َسَيْغِلُبونَ 

ُغِلَبِت الروُم ". ۲و  ۳آيه هاى »" ۱۷۹ دنى االرضأغلبت الروم في «" و قال  ) ۱۳۲(
. رجوع کنيد به نافه سى و  )"۳(ُهم مِّن َبْعِد َغَلِبِهْم َسَيْغِلُبوَن  ِفي اْدَنى اْالْرِض وَ ) ٢(

    يکم.
ِمن َقْبُل ِفي ِبْضِع ِسِنيَن ِللِه اْالْمُر (:  ٤/٣٠" آيه ۱۸۰ يومئذ يفرح المؤمنون"  ) ۱۳۳(

َوِمن َبْعُد َوَيْوَمٍِٔذ َيْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن). (ترجمه : در اندك سالى که ميان سه و نه باشد مر 
خدا راست امر از پيش  و از پس  و روزى چنين شاد ميشوند گروندگان). رجوع کنيد 

   به نافه سى و يکم.
نقل جزئى از سوره … ُيْخِرُج الَْحي ِمَن الَْميِِّت َوُيْخِرُج الَْميَِّت ِمَن الَْحيِّ ( ) ٢٤٠(

و مأخذ نقل آيه در لوح  ٣٠). رجوع کنيد به سوره النساء شماره  ١٩/٣٠الروم آيه 
  .٤٨مبارک 



  سوره لقمان -۳۱
غدا در آيات قرآن اشاره به روز قيامت است. »  ۱۸۱ غدا سأخبرکم « غدا .  )۱۳۴(

اَعِة َوُيَنزُِّل الَْغيَْث َوَيْعَلُم َما ِفي اْالْرَحاِم «: ۳۴سورۀ لقمان آيۀ   َه ِعنَدُه ِعلُْم السالل نا
 الل نْرٍض َتُموُت ايِّ ااَذا َتْكِسُب َغًدا َوَما َتْدِري َنْفٌس ِبا ِبيرٌ َه َعِليٌم خَ َوَما َتْدِري َنْفٌس م «

(ترجمه : بدرستيکه خدا نزد اوست علم قيامت و فرو ميفرستد باران را و ميداند آنچه 
براى مزيد اطالع رجوع کنيد به نافۀ هفتم در ذيل نمونه   -…) در رحم ها است 

 ».سأخبرکم غدا« ششم و  نافۀ سى و دوم در ذيل حديث 
  ٣٤٥ص 

در ۳۱/ ۱۹" بنظر ميرسد اشاره به آيه  ۱۸۲ السابغةوالنعمة "کلمات قرآن   ) ۱۳۵(
َماَواِت َوَما ِفي اْالْرِض َواْسَبَغ  ا ِفي الس َر َلُكم م َه َسخالل نَلْم َتَرْوا اسوره لقمان است: "ا

اٍب لٍْم َوَال ُهًدى َوَال ِكتَ َعَليُْكْم ِنَعَمُه َظاِهَرًة َوَباِطَنًة َوِمَن الناِس َمن ُيَجاِدُل ِفي اللِه ِبَغْيِر عِ 
ِنيٍر" (ترجمه : آيا نديديد که خدا رام کرد براى شما آنچه در آسمانها و آنچه در زمين  م

  است و تمام گردانيد بر شما نعمتهايش را ظاهرى و باطنى).
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت و ما خلقکم و ال بعثکم اال کنفس ") ۱۳۶(

بر رسى نقل دو آيه در متن لوح مالحظه ميشود که دو جزء از آيات در −"  ۱۸۳ الواحدة
آيه در داخل پرانتز  نقل گرديده است  ك جمله و نقلدر سوره ملك و لقمان بصورت ي

: "الِذي َخَلَق ۶۷/   ۳از يکديگر جدا شده اند . سوره الملك آيه » و«و با حرف ربط 
 ِمن َتَفاُوٍت ما َتَرى فِ َسبَْع َسَماَواٍت ِطَباًقا 

ِ
ن َفاْرِجِع الَْبَصَر َهْل َتَرى مِ  ي َخلِْق الرْحَمن

داى نبينى در پديد کردن خ هُفُطوٍر" (ترجمه : آنکه آفريد هفت آسمان را طبقه طبق
بخشاينده تفاوتى پس باز گردان چشم را آيا بينى هيچ نقصانى) ؛ سوره لقمان آيه 

نقل  علّت− ان اللَه َسِميٌع َبِصيٌر" ثُُكْم اال َكَنْفٍس َواِحَدةٍ ما َخلُْقُكْم َوَال َبعْ : "۳۱/  ۲٨
در لوح تفسير سوره روم نقل دو آيه از آيات قرآن را نقل فرموده اند که در خلقت  آيات

تفاوتى نيست و باستناد دو آيه فوق از درگاه احديت مسئلت فرموده اند که خدايا رفع 



بينك و بين خلقك و منعهم عن الورود  حال اب الذىبان ترفع الحج«حجاب فرما 
  ».على معين رحمانيتك

ما َخلُْقُكْم َوَال : "۳۱/ ٨۲" آيه ۱۸۴ ما خلقکم و ما بعثکم اال کنفس واحدة" )۱۳۷(
ان اللَه َسِميٌع َبِصيٌر" (ترجمه : نيست آفريدن شما و نه بر  َبْعثُُكْم اال َكَنْفٍس َواِحَدةٍ 

لّت نقل ع −) انگيختن شما مگر چون نفس واحد بدرستيکه خدا شنواى بينا است
در سوره  ۳نقل آيه   بيان مبارك در لوح تفسير کنت کنز است که آيه فوق و نيزآيه 

ويه ت به ممکنات (انسانها) بالسو اينکه عدالت خدا نسب» جبر«الملك را در  بطالن 
  است را باستناد آيات قرآن اثبات فرموده اند (دليل نقلى).

  سوره احزاب -۳۳
سنّت . سّنة  " -" ۱۸۵و لن تجد لسنة تبديال و ال تحويال  سنة اهلل من هذه)  "۱۳۸(

سوره  -: "ُسنَة اللِه ِفي الِذيَن َخَلْوا ِمن َقْبُل َوَلن َتِجَد ِلُسنِة اللِه َتْبِديًال"۳۳/ ۶۲آ يه   اهلل
يِّى اال  ۳۵/ ۴۳فاطر  آيه  يِّىِٔ َوَال َيِحيُق الَْمْكُر الس ْرِض َوَمْكَر الساْسِتْكَباًرا ِفي اْال" :

 الْهِلِه َفَهْل َينُظُروَن اِليَن ِبا وَت اْالِت  ُسنِه َتْبِديًال َولَن َتِجَد ِلُسن ِه َفلَن َتِجَد ِلُسنِت الل  الل
نيز (و لن تجد) نقل گرديده و بنظر ميرسد  ۳و  ۲در مکاتيب جلد  تحقيق  −" َتْحِويًال 

)  ۱براى نمونه رجوع فرمائيد به: ( مأخذ در الواح نزولى ،نقل مضمون آيه است. 
: "و از جميع اين کلمات مرموزه و ۱۸۶براى سنت الهيه. قوله االعلىٰ  ن شريفايقا

 مصادر امريّه ظاهر مى شود مقصود امتحان عباد است چنانچه   اشارات ملغزه که از 
هميشه جرزه فانيه.  و  مذکور شد تا معلوم شود اراضى قلوب جيّده منيره از اراضى

) کتاب ۲" ؛(چنانچه در کتب مسطور است اين از سنّت الهى در ميان عباد بوده 
 ". رجوع کنيد به نافهاعملوا حدوداهلل و سننه: "قوله تعالىٰ  ۱۴۷مستطاب اقدس بند 

  پنجم.
َلَقْد َكاَن (: ۲۱/۳۳" سوره احزاب آيه ۱۸۷"و لکم في رسول اهلل أسوة حسنة   )۱۳۹(

. براى )َيْرُجو اللَه َوالَْيْوَم اْالِٓخَر َوَذَكَر اللَه َكِثيرًاَلُكْم ِفي َرُسوِل اللِه اْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن 



 نيز  معانى مشابهى دارد رجوع فرمايند ۶و آيۀ  ۴مزيد اطالع، در سورۀ الممتحنة آيۀ 
  حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در لوحى خطاب به احبّاى الهى وسيلۀ علّت نقل آيه  −

  ٣٤٦ص 
تأّسى و تبعيّت و اطاعت  از مظهر الهى  ، و عوالم بعدرستگارى انسان در اين عالم 

رسى سورۀ احزاب را فرموده اند. در بر ۲۱بيان فرموده و در آغاز لوح نقل جزئى از آيۀ 
که  اقتدا و تبعيت از مقتداى حقيقىمندرجات لوح واقف ميشويم به اوامر مبارکه که 

قسمتهائى از متن لوح آن مظهر الهى است ، سبب حصول نجات در دو عالم است 
مبارك درج و براى حصول نتيجۀ کامل الزم است که به اصل لوح مبارك رجوع و آنرا 

" در قرآن حکيم ميفرمايد (و لکم في رسول اهلل أسوة  :زيارت نمود . قوله االحلىٰ 
سبب  ىحقيقحسنة ). يعنى متابعت حضرت اسوۀ حسنه است و اقتداء بآن مقتداى

 و امورجميع درعالم. امت رسول مأمور باتباع  نجات در دو حصول
افرادي اين منهج قويم را صراط مستقيم دانسته سلوک نمودند در چون وبودند شؤن 

 وراحت در که نفوسىاقليم راستان و کشور خاصان ملوک گرديدند  و
از جميع مواهب محروم نمودند و در اسفل حفرۀ  را  خود کوشيدندآسايش حصول 

ان تاريک رسيد  صبح روشنشبپايان خوشيشان  وآمد بسر ايامشان .يأس  معدوم يافتند
شد و جام صافيشان درد آلود  و غبار آگين . نجم بازغشان آفل شد و کوکب المعشان 

چون نجوم هدى   أعلىٰ أفق  در نمودندکه تأسىغارب . اما آن نفوس مقّدسي
 سرير بر.  گشتند بيمثال  ساطع مطلع آمال بانوار در  و  بدرخشيدند 

ر تخت  کامراني رحماني استقرار يافتند . آثارشان باهبر  ونشستند جاوداني سلطنت 
رمدي ئکه افالک ساست  و انوارشان المع . کوکبشان دّريست و موکبشان افواج  مال

  حرارتشان وجهان افروز است نورشان .  وطيدبنيادشان  . قصرشان مشيد است  و
ب و مبين  نمودند بچنين مواهنور بآن تأسى که نفوسى نمائيد  قياسحال . جهانسوز

حضرت أعلى روحي لمن مراتب فائز شدند . حال ما اگر  تأسي بجمال أبهى و 
لوع بدايت  طاز  أعلىٰ حضرت  .شد  خواهد چهنمائيم استشهد في  سبيلهما الفداء 



اشّد بال در سبيل خدا گذراندند و آخر را در  جمالش تا يوم شهادت کبرى شب و روز
 .بهى شتافتند أهدف  هزار تير بال فرموده با سينۀ شرحه شرحه بملکوت  الکأس سينه را

سينه  .نوشيدند  ابتالئى هرلبريز جام  وزهر هر بالئي  چشيدند  جمال قدم اسم أعظم
تۀ اسير  زندان گشتند و بس .فرمودند  شمشير هررا هدف  هر تير نمودند و گردنرا رهين 

هدف رجوم اشرار . مقهور سالسل و  عرصۀ هجوم اعدا شدند و .زنجير بي امان 
بلغار و  و سرگون بالد گرديدنداوطان  از بعيد  .و اصفاد مغلول وثاق  و اغالل  گشتند

. در سجن أعظم  مبتالي بالي مبرم گشتند و اسير ظلم و ستم . در صقالب شدند 
حال . صعود  بملکوتش فرمود اين  زندان جفا و بئر ظلماء أيام مبارکشان بسر آمد و

ياران آنطلعت  نوراء آيا سزاوار است که ديگر دقيقۀ ما آسوده  و اي دوستان با وفا
افتيم و  آزمايش  و کسالتدرراحت جوئيم تا و صبر پيشه گيريم و آسايشنشينيم  و

 روز و شببايد  . اهللوال.  بنديمدلخويشو ببيگانه  و بخياالت خويش پردازيم
ن عشق بزم فداء بيارائيم و جش.  الئيمنياسائيم  و دل پاکرا بآاليش اين عالم نياآني 

بر پا نمائيم و با چنگ و دف و نى بآهنگ  ملکوت أبهى نغمه سرائيم و رقص کنان 
يم  أي ياران نمائانفاق بدن و سر و تنو جان و بشتابيم  فداشادمان خندان  بقربانگاه 

عان أي  مبتهالن تشبث و توسلي . أي متضر. أي دوستان ثبوت و استقامتي وفائي و
شر سائرين شويم  و در ن كبايد مشّوق ديگرى گرديم و محرّ  كتعلق و تمسکي  هر ي

ير شيخ تفسير آيه در کتاب تفس −  پردازيم"نفحات اهلل کوشيم و باعالء کلمة اهلل
ابوالفتوح رازى شروح مشابهى را که در لوح مبارك درج گرديده و حاکى از صدمه 

: "  ۱۸۸شود حضرت رسول ص نيز مالحظه مى ياى وارده بهبال تحمل ديدن و رنج و
انانيد لى گفت شما را که مسلم(َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللِه اْسَوٌة َحَسَنٌة) آنگه حق تعا

يعنى شما را برسول … در رسول خداى که محمد ص است اسوتى و اقتدائى است 
اقتدا است صورت خبر است و معنى امر يعنى اقتدا کنيد به او در نگريد در ثبات و 
ترك فرار که چندان مقام کرد تا دندانش بشکستند و جراحتى که بر باالى ابرويش 



شما نيز همچنين کنيد و بر سنت او  … ت و عمش حمزه را بکشتند کردند و نگريخ
  لقد کان ‹ نقل آيه در داخل پرانتز نوشته شده و  بجاىتحقيق  −" برويد
  ٣٤٧ص 
نقل گرديده است که بنظر ميرسد که الزم است که با اصل لوح مبارك › و لکم›  ‹لکم

  مطابقه شود.
زن بما ينطق ح"و ال ت قوله االحلٰى:). اراجيف سازان» (۱۸۹ المرجفون« )۱۴۰(

المرجفون من کتبة الجرائد و الفريسيون في حق البهاء" بنظر ميرسد که اشاره به آيۀ 
َرٌض  ٣٣/۶۰ ِذيَن ِفي ُقُلوِبِهم مْم َينَتِه الُْمَناِفُقوَن َوالِٔن لدر سورۀ احزاب است :  "َل

َوالُْمْرِجُفوَن ِفي الَْمِديَنِة َلُنْغِرَينَك ِبِهْم ُثم َال ُيَجاِوُروَنَك ِفيَها اال َقِليًال". (ترجمه: هر آينه 
دلهاشان  مرض است و اراجيف سازان در مدينه اگر باز  نايستند منافقان  و آنان که در 

  .هر آينه بر گماريم ترا بايشان  پس مجاور نشوند ترا در آن مگر اندکى)
  فاطر -۳۵

: "َوَما َذِلَك َعَلى  ۳۵ /۱۷" سوره فاطر آيه ۱۹۰ و ليس ذلك على اهلل بعزيز"   )۱۴۱(
» ما«بجاى » ليس«نقل آيه در  -للِه ِبَعِزيٍز" (ترجمه : و نيست آن بر خدا دشوار) ٱ

  .۲۰نوشته شده است. و نيز در سوره ابراهيم آيه 
   سوره  يٰسٓ  – ۳۶

و مالى ال أعبد الذي فطرني و  (" کما ان حبيب النجار قال مخاطبًا للقوم   )۱۴۲(
ُتْرَجُعوَن" (ترجمه : "َوَما ِلي الَ اْعُبُد الِذي َفَطَرِني َواَليِْه  ۳۶/ ۲۲" آيه  ۱۹۱) اليه ترجعون

  پرستم آن را که پديد آورد مرا و بسوى او باز گردانيده ميشويد) .ي: و چيست مرا که م
سبحان الذى خلق االزواج کلها مما تنبت االرض کما قال سبحانه و تعالٰى (" ) ۱۴۳(

اَج ُكلَها ُسبَْحاَن الِذي َخَلَق اْالْزوَ ":  ۳۶/٣٦" آيه )۱۹۲ و من انفسهم و مما ال يعلمون
ا َال َيْعَلُموَن" (ترجمه : دائم پاك بودن آنکه آفريد  نُفِسِهْم َوِممْرُض َوِمْن اا ُتنِبُت اْال ِمم

  .اصناف را همه آنها از آنچه ميروياند زمين  و از خود هاشان)



ْمُس َتْجِري ِلُمْسَتَقرٍّ لَها َذِلَك َتْقِديُر الَْعِزيِز الْ )  "۱۴۴( اين آيه ۳۸/۳۶آيه " َعِليمِ َوالش .
در سه موضع در مکاتيب نقل گرديده است و در هر سه مورد بنظر ميرسد مقصود 

آيات نازله که بوسيلۀ وحى الهى ميرسد ميزان و حقيقت است و :  ۱۹۳ اينست که
 الحققال و قوله " آنچه مخالف آن در علوم است غير واقع و حقيقت ندارد. اول ،

 از در اين ايام بعضى«   دوم ،. ۳۸/٣٦ستقرها)" سوره يس آيه (والشمس تجري لم
اند که فنون مخالف حقائق و معانى منزلۀ از رب بيچون بيفکران چنان گمان کرده

قيقت واقع . و آنچه از مسائل فنيه و حاست . و حال آنکه آنچه بوحى الهى نازل 
نه در  و علوم استافکار فالسفه مخالف نص صريح کتاب است . آن نقص در فنون 

حقائق و معانى مستنبطۀ از جمال معلوم . چنانکه در قرآن آياتى مصرح نازل که 
مخالف آراء حکميه و مسائل فنيه و قواعد رياضيۀ اهل فنون آن عصر بود . لهذا همچو 

َوُكل ِفي َفَلٍك چنانچه ميفرمايد (… گمان شد که اين نصوص الهيه خالف واقع 
ْمُس َتْجِري ِلُمْسَتَقرٍّ لَهاچنانچه ميفرمايد (… ) مخالف آن ٤٠/٣٦ َيْسَبُحونَ  َوالش  

هو حقيقة الواقع کما انزله اهلل  صدر من القلم االعلىٰ  کل ما« سوم ، » ) …  ٣٨/٣٦
فى القرآن بصريح البيان . و کذلك االمر االٓن فمهما نطق به الکتاب أو صدر من قلم 
مؤيد بفصل الخطاب هو حق الساطع و عين الواقع و لو خالف ما عليه القوم سواء کان 
 السلف أو خلف . و ال شك انهم مخطئون و النصوص االلهية و الشروح الواقعة من

النفوس الخاضعة الخاشعة هى الحقيقة و ستظهر کالکوکب الساطع فى مستقبل  
الزمان عند أهل العرفان ان بيان الواقع هو ما بينه أهل الحقيقة قوم عارفون . و السائرون 
کانوا فى خوضهم يلعبون کما سبق في القرون االولى فانتبه لما انزل اهلل فى القرآن و 

فهذ البيان الصريح من القرآن خالف ما عليه بطلميوس و الشمس تجرى لمستقر لها 
  کل فيلسوف اتى بعده  حيث أن تلك القواعد البطلميوسية کانت مسلمة عند الرياضيين 

  ٣٤٨ص 
ة الرياضيين و حققوا و رصدو [رصدوا] و اخترعوا االت کاشفة ذثم اخيرًا دقق أسات… 

 …لکلف الذى فى الشمس و القمر  لالثار العلوية  و واظبوا على اکتشاف الصور و ا



فبهذا ثبت عندهم أن الشمس لها حرکة محورية فاعترفوا ان الشمس تجرى لمستقر لها 
مضمون لوح سوم باختصار اينست  -» و ارتياب  كکما هو صريح الکتاب من دون ش

که : استناد ميفرمايند به آيه قرآن که حرکت خورشيد را بيان فرموده و  در زمان نزول 
را باور نداشت. و بهمين دليل آنچه که بوحى از قلم مظهر الهى نرآن کريم کسى آق

ه هو حقيقة الواقع کما انزل کل ما صدر من القلم االعلىٰ «نازل ميشود حقيقت است 
نها بعد و  اثبات حرکت و بطالن بر سکون خورشيد قر»   اهلل فى القرآن بتصريح البيان

  از نزول قرآن بتجربه و  علمى نيز ثابت شد.
بنظر ميرسد نقل " ۱۹۴ سبحان الذى خلق االزواج کلها مما تنبت االرض" ) ۱۴۶(

  . رجوع کنيد به قبل.است ٣٦/ ۳۶آيه   جزئى از
)۱۴۷" (  ا َال  َها ِمما تُنِبُت اْالْرُض ُسْبَحاَن الِذي َخلََق اْالْزَواَج ُكل نُفِسِهْم َوِممَوِمْن ا

َيْعَلُموَن" (ترجمه: دائم پاك بودن آنکه آفريد اصناف را همۀ آنها از آنچه ميروياند  
در متن لوح بدون اشاره به آيه قرآن است و  جزئى از متن  زمين و از خود ها شان).

  تحربر گرديده است.» َال َيْعَلُمونَ  «بجاى » ال يعقلون« لوح نازل گرديده و 
ُبوُهَما ":  ۴۱/٣٦" آيه   ۱۹۵ فعزز هما بثالث"   )۱۴۸( َلْيِهُم اثَْنْيِن َفَكذْرَسلَْنا اْذ اا

ْرَسُلوَن" . (ترجمه : وقتى که فرستاديم بسوى ايشان دو  َليُْكم ما انْزَنا ِبَثاِلٍث َفَقاُلوا ا َفَعز
ه کردند آندو را پس قوى کرديم آندو را بسيّمى پس گفتند بدرستيککس پس تکذيب 

  مائيم بسوى شما فرستادگان) .
انَما اْمرُُه اَذا اَراَد َشْيا " : ۸۲" آيه ۱۹۶ اذا اراد شيئا إن يقول له کن فيکون"  )۱۴۹(

مر  آنکه ميگويد"(ترجمه : جز اين نيست امرش چون چيزى را اْن َيُقوَل لَُه ُكْن َفَيُكونُ 
او را بشو پس ميشود). و نيز رجوع کنيد به آثار قلم اعلى که جزئى و يا کّل آيه در متون 

بکثرت نازل شده است ، و  از جمله  قرآنالواح با ذکر و يا بدون اشاره نقل آيه 
  زيارتنامۀ مبارك.

" آيه ۹۷۱يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول اال کانوا به يستهزئون"  )۱۵۰(
: " َيا َحْسَرًة َعَلى الِْعَباِد َما َياِتيِهم مِّن رُسوٍل اال َكاُنوا ِبِه َيْسَتْهِزون" . (ترجمه  ٣٦/۳۰



: اى دريغ بر بندگان که نيايد ايشان را هيچ رسولى جز آنکه هستند  بآن استهزاء 
  ميکنند) . و نيز رجوع فرمائيد به ايقان شريف و قاموس ايقان.

  صافات -۳۷
َه َربُكْم َوَرب آَبأُِكُم : " ۳۷/ ۱۲۶" آيه ۱۹۸ ربك و رب آبائك االولين")  ۱۵۱( الل

ِلينَ  وترجمه : خدا پروردگار شما  و پروردگار پدران  ۲۶/ ۲۶ و سور ۀ شعراء آيۀ  " ،اْال)
  بنظر ميرسد اشاره به آيه فوق است. شما که پيشينيانند).

و  ترجمه:"َوان ُجنَدَنا لَُهُم اْلَغاِلبُونَ " :۱۷۳آيه  "۱۹۹لهم الغالبون واّن ُجندنا" )۱۵۲(
  بدرستيکه لشگر ما ايشانند غالبان.

  صآد -۳۸
بنظر " ۲۰۰ ماء َمِعين را بغساق و حميم مبادله مفرما… اى عمه مهربان" ) ۱۵۳(

" (ترجمه: اينست اٌق َحِميٌم َوَغس ُقوُه  َهَذا َفلَْيُذواست: " ۵۷/٣٨ميرسد اشاره به آيه 
پس بايد که بچشيد آنرا آب جوشانست و چرک جراحت). رجوع کنيد به بعد در 

  سوره واقعه.
 ۳۱: بنظر ميرسد که در بيان مبارك نقل جزئى از آيه  ۲۰۱ الصافنات الجياد ) ۱۵۴( 

) در متن لوح (باالٔصائل) نقل  آددر سورۀ ص است که در نقل آيه بجاى کلمۀ (ِبالَْعِشىِّ
 و ليس مظاهر الوحى ... مشابهين و مقيسين «شده است که در معنى يکى است.  

اِفَناُت : "اْذ ُعِرَض َعَليِْه  ۳۸/ ۳۱آيه »  بأالصائل من الصافنات الجياد ِباْلَعِشيِّ الص
امى که عرض شد بر او طرف عصر اسبان بتمام سم دو پا  و " (ترجمه : هنگاْلِجَيادُ 

 يکدست و  کنار سم يکدست  ايستاده تيز رو).
  ٣٤٩ص 

" آيه ۲۰۲ »جند ما هنالك مهزوم من االحزاب« "و قص عليهم الکتاب  ) ۱۵۵(
َن اْالْحَزاِب" (ترجمه : لشگرى اند آنجا شکسته  ٣٨/۱۱ ا ُهَناِلَك َمْهُزوٌم مِّ ُجنٌد م" :

بيان مبارك در هشدارى به احبّاى الهى  علّت نقل آيه −شده از طايفه هاى دشمن) 
است که آتش افتتان شدت خواهد گرفت و  آنها را آگاه ميفرمايند که از  جانب اهل 



 اهل«خواهد آمد و از آن نترسيد و عاقبت و حال و مآل  طغيان بحر باليا بتالطم
را که سبب بروز باليا اند به لشگرى منهزم و شکست خورده تشبيه ميفرمايند » طغيان

  که حالشان در آيه فوق وصف شده است. 
نُْه  ۶۷/۳۸" آيه ۲۲۹ و خلقتني من نار و خلقته من طين" )۱۵۶( : "َقاَل اَنا َخيٌْر مِّ

ِمن ناٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطيٍن" (ترجمه : گفت من بهترم از او آفريدى مرا از آتش و  َخَلْقَتِني
  .۱٢/۷آفريدى او را از گل) . و سوره اعراف آيه 

  سوره زمر - ۳۹
" نقل آيه بدون ذکر اينکه نقل از قرآن  ۲۰۳ أشرقت االرض بنور ربها"و عندما  ) ۱۵۷(

 اْشَرَقِت اْالْرُض ِبنُوِر َربَِّها : "وَ  قوله تعالىٰ  ۶۹است در متن لوح نازل شده است. آيه 
َهَداء َوُقِضَي َبيَْنُهم ِبالَْحقِّ َوُهْم َال ُيْظَلُموَن" (ترجمه  وَ  ِبيِّيَن َوالشُوِضَع الِْكَتاُب َوِجيَء ِبالن

. نقل جزئى از اين آيه مأخذ در الواح نزولى : و روشن شود زمين بنور پروردگارش ).
بکثرت در الواح جمال قدم جّل جالله نازل شده و در معارف شيخيه نيز بکثرت نقل 

  شده است.
 بارۀ " بيان مبارك اشاره به چند آيه در۲۰۴ نقر في الناقور ونفخ في الصور "  ) ۱۵۸(

وِر  وَ : " ۳۸/ ۶۸هاى قرآن است.  بعنوان نمونه :  هقيامت  در سور  نُِفَخ ِفي الص
َماَواِت َوَمن ِفي اْالْرِض اال َمن َشاء اللُه ُثم ُنِفَخ ِفيِه اْخَرى َفاَذا ُهم َمن فِ  َفَصِعَق  ي الس

 ۲۴انجيل متى باب   -" َفاَذا نُِقرَ ِفي الناقُورِ : " ۷۴/ ۸ه سوره مدثر  آي – "ِقَياٌم َينُظُرونَ 
وِر َذِلَك َيْوُم اْلَوِعيدِ َونُِفَخ ِفي ال" ٢٠/٥٠و نيز سوره ق آيه   .۳۱و  ۳۰، آيه هاى ص  ."

  رجوع کنيد به ايقان شريف و بيانات قلم اعلٰى.
"خدا در قرآن عظيم ميفرمايد که روزى آيد که انوار توحيد بر جميع آفاق بتابد  ) ۱۵۹(
) يعنى زمين بنور خدا روشن ميشود آن نور نور توحيد است و اشرقت االرض بنور ربها(

مملکت و جزائر اسکيمو ها نيز از قطعات ارض است بايد از هدايت ال اله اّال اهلل 
 -"  اْشَرَقِت اْالْرُض ِبنُوِر َربَِّها : "وَ  قوله تعالىٰ  ٣٩/ ۶۹" آيه  ۲۰۵ کبرى بهره مند گردد

نيز نقل شده است . جمال کبريائى در الواح  اين آيه قرآن بکثرت در آثار قلم اعلىٰ 



در مواردى استناد به آيه مبارکه فوق فرموده  ، و يا در متن  الهى در اشاره بظهور اعظم
  لوح بدون اشاره به اينکه از آيات قرآنيه است بکثرت نازل شده است. 

 اَْسَرفُوا  َعلٰٓى اَْنُفِسِهْم ٰالَتْفَنطُو ِمْن َرْحَمةِ "  )۱۶۰(
ِ
 َيْغِفرُ اهللِ ِان اهللَقُْل ٰيا ِعٰباِدَى الۭذين

نُوَب  حۭيمُ الذهُ ُهَوْالَغفُوُر الرترجمه: بگو اى بندگان من که  ٥٣/٣٩" آيه ۲۰۶ َجمۭيًعا ِان)
اسراف کردند بر خودهاشان نوميد مشويد از رحمت خدا بدرستيکه خدا ميآمرزد 
گناهان را همه بدرستيکه او است آمرزنده مهربان) . توضيح. در ذيل تفسير اين آيه 

علّت  −نون و بفتح نون توسط قراء قرآن خوانده شده است  بکسر»ٰالَتْفَنطُو « کلمۀ 
يه اقوال در شرح و تفسير اين آتحقيق  −رجوع کنيد به نافۀ بيست و هشتم  نقل آيه

مختلفى در کتب تفسير آورده شده است و يکى از آن تفاسير که قريب به علّت ذکر 
"االية خالف کردند در :  ۲۰۷ آيه در لوح مبارك است در تفسير ابوالفتوح رازى است

ان عباس که او گفت آيت در مشرک عبداهللآنکه مراد بآيت کيست روايت کردند از 
مکه آمد و سبب نزولش اين بود که گفتند محمد صلى اهلل عليه و آله و سلم دعوى 
ميکند که هر که شرك آرد بخداى و خون ناحق ريزد خداى او را نيامرزد ما هر دو 

د زايم و خداى ما را نيامرا دعوت ميکند که ما اين هر دو  کردهايم چرا ما رکرده
  آيت در حق جماعتى آمد که گناهان عظيم کرده … خدايتعالى اين آيت فرستاد  

  ٣٥٠ص 
بودند در جاهليت چون باسالم در آمدند ترسيدند که خداى ايشان را نيامرزد بآن 

يگر و ديگر گفتند متقارب بيکدو اقوالى … گناهان خداى تعالى اين آيت فرستاد  
نزديك بهم و اوليتر آنست که حمل آيت بر عموم کنند تا جمله داخل باشند در او 

گفت يا محمد بگوى بندگان مرا که اسراف کرده باشند و در ارتکاب کبائر  حقتعالىٰ 
ز ايد در ظلم با خود ااسراف کرده يکهباشند که اى بندگان از حد خود در گذشته

نوميد مباشيد که خداى تعالى گناهان همه را بيامرزد که او آمرزنده  دايتعالىٰ رحمت خ
عبداهلل مسعود در مسجدى رفت قاضى تذکير ميگفت و وعيد … و بخشاينده است 

کرد او بيامد و بانگ بر او زد و  گفت چرا مردمرا از سخت و وصف دوزخ و اغالل مى



". مضامين ساير تفاسير نيز مشابه رحمت خداى نوميد ميکنى و اين آيت برخواند
  .يکديگرند که براى رعايت اختصار درج نگرديد

و االرض جميعًا قبضته يوم  القيامة و  "الن أزمة االمور في قبضة قدرة ربك ) ۱۶۱(
َما  "وَ :  ۳۹/ ۶۷" آيه  ۲۰۸ السموات مطويات بيمينه سبحانه و تعالى عما يشکرون

ماَواُت َمْطِوياٌت ِبَيِميِنِه  َقَدُروا اللَه َحق َقْدِرهِ  ْرُض َجِميًعا َقْبَضتُُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َوالسَواْال
" (ترجمه : و نشناختند خدا را حق شناختنش و زمين ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى َعما يُْشِرُكونَ 

همه گرفته شده در دست اوست روز قيامت و آسمانها پيچيده شدگانند  در دست 
پا کا او  و بر تر آمد از آنچه شريك ميگردانند) . آيه فوق در ايقان شريف نيز   راستش

  نقل شده است.
. َال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر اْخَرى] وَ [( ٤٨. ٣٠شماره ) رجوع کنيد به سوره النساء شماره ١٢٤(
  .)»٧/٣٩جزئى از سوره الزمر آيه  نقل«

  سوره مؤمن (الغاِفر) -۴۰
الِذيَن َيْحِمُلوَن الَْعْرَش ": ۴۰/  ۷" آيه   ۲۰۹ ربك وسعت کل شئرحمة "  )۱۶۲(

ْعَت ُكل َشْيٍء َوِس َوَمْن َحْوَلُه ُيَسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم َوُيْؤِمُنوَن ِبِه َوَيْسَتْغِفُروَن ِللِذيَن آَمُنوا َربَنا 
َبُعوا َسِبيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب الَْجِحيِم" (ترجمه : از براى َوِعلًْما َفاْغِفْر ِللِذيَن َتاُبوا َوات  رْحَمةً 

  آنان که گرويدند پروردگار ما گنجايش دادى همه چيز را از راه بخشش و دانش) .
ا َجاءتُْهْم ُرُسُلُهم ": ۴۰ /۸۳". آيه ۲۱۰ فرحوا بما عندهم من العلم"  )۱۶۳( َفَلم

ا َكاُنوا ِبِه َيْسَتْهِزون" (ترجمه :  پس  م مَِّن اْلِعلِْم َفِرُحوا ِبَما ِعنَدهُ ِبالَْبيَِّناِت  َوَحاَق ِبِهم م
چون آمد ايشانرا رسوالنشان با حّجت ها شاد شدند بآنچه بود نزد ايشان از دانش و  

  احاطه کرد بايشان آنچه بودند بآن استهزاء ميکردند) .
در  ۱۶مبارك به جزئى از آيۀ  بنظر ميرسد اشاره» ۲۱۱ کوس لمن الملك ميزد« ) ۱۶۴(

 اْلُملُْك اْلَيْومَ َيْوَم ُهم َباِرُزوَن َال َيْخَفى َعَلى اللِه ِمنُْهْم َشْيٌء "سورۀ مؤمن است : 
ِ
َِّمن  ل

اِر" (روزى که ايشانند ظاهر  ِه الَْواِحِد اْلَقهن پوشيده نميباشد بر خدا از ايشان چيزى آِلل
  ).ر خدا راست که يکتاى قهار استمر ِکراست پادشاهى آن روز م



  سوره فّصلت سجده -۴۱
.  "۲۱۲ سنريهم آياتنا في االٓفاق و في أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق"  ) ۱۶۵(

َسنُِريِهْم : " استجده سوره فصلت حّمد السّ ۴۱/   ۵۳بنظر ميرسد که نقل جزئى از آيه 
  َيَتَبيَن َلُهْم انهُ اْلَحق آَياِتَنا ِفي اْالَٓفاِق َوِفي انُفِسِهْم َحتى  نُه َعَلى ُكلِّ اَوَلْم َيْكِف ِبَربَِّك ا

ها شان د" (ترجمه : بزودى مينمائيم ايشانرا  آيتهاى خود در آفاق و  در خوَشْيٍء َشِهيدٌ 
کتاب   مأخذ در آثار قلم اعلٰى. –تا آشکار گردد  مر ايشان را که اوست حّق) .  

در لوح نصير نازل و به اين آيه اشارت رفته است. قوله  و نيز . ۳۲۱ ايقانمستطاب 
و نيز  ".اندبمظاهر احديّه موقن گشته و انفسيّه آفاقيه آيات  اگر بظهور" :  ۲۱۴االعلٰى 

لوح با مطلع "هوالباهُى البهى  ۳۰۸و  ۳۰۷در مجموعه الواح چاپ مصر صفحه 
  اشاره گرديده است و ساير آيات مشابه. "االبهىٰ 

  سوره شورىٰ  -۴۲
َماَواِت َواْالْرِض  ۴۲/ ١١" سوره شورى آيه  ۲۱۵ ليس کمثله شئ"  ) ۱۶۶( َفاِطُر الس" :

ْن انُفِسُكْم اْزَواًجا َوِمَن اْالنَْعاِم اْزَواًجا َيْذَرُؤُكْم ِفيِه  ُهَو وَ  لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ َجَعَل َلُكم مِّ
ِميُع الَبِصيُر" (ترجمه :  پديد آورندۀ آسمانها و زمين  قرار داد براى شما از خود ها  الس  

  ٣٥١ص 
تان جفت ها و از شتر و گاو و گوسفند جفت ها بسيار ميگرداند شما را  در آن نيست 
 مانند او چيزى و اوست شنواى بينا). اين جزئى از آيه در الواح عديده اى در مکاتيب

 تنادو بآن اس نقل مبادى روحانى و اصولدر مراتب توحيد و  و الواح نزولى قلم اعلىٰ 
  شده است.

َماَواِت َواْالْرِض َوَما َبث ِفيِهَما ِمن َدابةٍ ( )۱۶۷( بنظر  ) ۲۱۶ َوِمْن آَياِتِه َخلُْق الس "
ْن آَياِتِه َخْلُق َومِ (سوره شورى در لوح مبارك نقل گرديده است:  ۲۸ميرسد جزئى از آيه 

َماَواِت َواْالْرِض َوَما َبث ِفيِهَما ِمن َدابةٍ  َذا َيَشاء َقِديرٌ  السترجمه.  )َوُهَو َعَلى َجْمِعِهْم ا 
: و از آيتهاى اوست آفريدن آسمانها و زمين و آنچه پراکنده کرد در آن دو از جنبنده و 

در لوحى در باره اينکه از   نقل آيه علّت − او بر جمع کردنشان چون خواهد تواناست



نشانه هاى روشن و آشکار  از خلقت و اينکه خلقت زمين و آسمان بيهوده نيست 
ميفرمايند قوله االحلٰى: "البته اين مکّونات عظيمه خالى و فارغ نيست و عبث و 

ى ذ بيهوده آفرينش نيافته" و  در  ادامه بيان مبارك تاکيد ميفرمايند که عالم موجودات
روح وجود دارند نقل آيه مذکوره از فّم مطهر صادر شده است. ترجمه و علت نقل آيه 
فوق در لوح مبارك به اينصورت است : "ميفرمايد از آيات باهرات الٓهيّه اين آسمان و 
زمين است و کائنات حّى متحّرکى که در اين آسمان و زمين خلق شده اند مالحظه 

در آسمان وکائناتى ذى روح هست دابّه در لغت ذى روح  يد کهئمانفرمائيد که صريح 
  متحّرك باالراده است". 

  سوره الجاِثية -۴۵
ه آي بنظر ميرسد که نقل جزئى از .۲۲۴ص  ۲) ج  ۲۱۷ و أضله اهلل على علم(  )۱۶۸(

ُه َعلَى ِعلٍْم : " اَفَرايَْت َمِن اتَخَذ اَلَهُه َهَواُه  ۴۵/ ۲۲ ُه الل َخَتَم َعَلى َسْمِعِه َوَقلِْبِه وَ  َواَضل
َوَجَعَل َعَلى َبَصِرِه ِغَشاَوًة َفَمن َيْهِديِه ِمن َبْعِد اللِه اَفَال َتَذكُروَن" (ترجمه : آيا پس نديدى 

و مهر نهاد بر  و اضالل کردش خدا بر علمىآن را که گرفت الٓهش را خواهشش 
هدايت ميکند او را از بعد خدا آيا  گوشش و دلش و قرار داد بر چشمش پرده  پس که

  پس پند نميگيريد) .
  سوره فتح -۴۸

" ۲۱۸  اهلل ما تقدم من ذنبک و ما تأخر لكانا فتحنا لك فتحًا مبينا ليغفر"  ) ۱۶۹(
ِبيًنا ( ۲/٤٨و  ۱آيه هاى  ا َفَتْحَنا َلَك َفتًْحا منَم ِمن َذنبِ  )١: "ا ُه َما َتَقدَك ِلَيْغِفَر َلَك الل

ْسَتِقيًما ( ِنْعَمَتُه َعَليَْك َوَيْهِدَيَك ِصَراًطا م َر َوُيِتم خ( ترجمه: بدرستيکه ما قرار " )٢َوَما َتا
فيروزى داديم براى تو قرار فيروزى دادنى هويدا  تا بيامرزد خدا مر ترا  آنچه پيش افتاد 

راهى کند ترا ب تهداياز گناهت و آنچه پس افتاد و تمام گرداند نعمتش را بر تو و 
  ).راست

ه صادره سورۀ ط »عصيان آدم»رجوع کنيد به نافه سى و يکم در تأويل  علّت نقل آيه
  از قلم مبارك.



است  ۱۱/٤٨جزئى از آيه  . "۲۱۹را  يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم "و) ۱۶۹(
ُقولُوَن يَ َسَيُقوُل َلَك الُْمَخلُفوَن ِمَن اْالْعَراِب َشَغَلتَْنا اْمَواُلَنا َواْهُلوَنا َفاْسَتْغِفْر َلَنا (: 

ْلِسَنِتِهم ما لَْيَس ِفي قُلُوِبِهمْ  ا اْن اَراَد ِبُكْم َضرا اْو  ِبا ِْه َشيَن الل ُقْل َفَمن َيْمِلُك َلُكم مِّ
َنْفًعا َبْل َكاَن اللُه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيًرا" (ميگويند بزبانهاشان آنچه نيست در دلها  اَراَد ِبُكمْ 
در » و«در بر رسى نقل آيه مالحظه ميشود که در داخل پرانتز  حروف  تحقيق شان) .

ر د علّت نقل آيه −در آخر نقل آيه براى تاکيد در استناد است» را«اول نقل آيه و 
جعليات و افتراءهاى بى اساسى که ناقض اکبر به ذات اقدس حضرت  لوحى که ذکر

سّراهلل االعظم در افواه انتشار ميداد ،حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه، دو آيه از آيات 
ه اول در آي و نيز اند.اعمال شنيعۀ او نقل فرموده تسويالت قبيحه و قرآنيّه را مصداق

(که قبًال در سورۀ بقره درج شده  ۱۴و ۱۳سورۀ فتح و دوم در سورۀ بقره آيه هاى 
است) قوله االحلٰى: " و ( يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم را) مالحظه فرمائيد در 
قرآن در حق چه گروهى است . و ( اذا رأوا الذين آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى 

  يد ( واهلل بفرمائشياطينهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزؤن) را براى ايشان تفسير 
  ٣٥٢ص 

بق و يموتي يحيائي سايستهزئ بهم و يمدهم في طغيانهم يعمهون) را توضيح کنيد به 
بگوئيد سامري و عجل را بني اسرائيل بجهت خويش مثل ناقضين تراشيدند نه  الحق

حضرت يوشع ابن نون... اگر جمال قدم تو را خطاب فرمايد که مرکز ميثاق مرا و فرع 
را و مبيّن کتابرا چگونه عجل ممنشعب از اصل قديم مرا و منصوص کتاب مبين 

نيز  رجوع کنيد به نافه بيست  خواندي أي يحيى حيائي چه جواب خواهى داد." و 
تفاوت اندکى با اصل آيه دارد در سورۀ بقره ،  ۱۳در متن  لوح آيه  تحقيق  − و يکم

ۀ . متن دو آي)َو ِاٰذا َلقُوا الۭذينَ (به اين شرح: در سوره بقره آيه به اين صورت است 
اند فرموده لقضين عهد نقاشريفه را که مصداق ميرزا محّمد على ناقض اکبر و  ساير ن

َواَذا َلُقوْا الِذيَن آَمُنوْا َقاُلوْا آَمنا َواَذا َخَلْوْا اَلى َشَياِطيِنِهْم َقاُلوْا انا  "اينست قوله تعالٰى: 
ُهْم ِفي ُطْغَياِنِهْم َيْعَمُهونَ ) ١۴(َمَعْكْم انَما َنْحُن ُمْسَتْهِزوَن  ِبِهْم َوَيُمد ١۵(اهللُ َيْسَتْهِزى (



ترجمه : و چون مالقات کنند آنان را که گرويدند گويند گرويديم و هرگاه خلوت کنند  (
)  ۱۴با شيطانهاشان گويند که ما با شمائيم جز اين نيست که ما استهزاء کنندگانيم (
  .)خدا استهزاء ميکند بايشان و وا ميگذارد ايشانرا در زياده رويشان که حيران باشند

  الحجرات -۴۹
. تحقيق ۱۴) " آيه ۲۲۰ نالمقولوا أسقال اهلل تعالٰى " ( و ال تقولوا آمنا و لکن   )۰۱۷(

در  نقل آيۀ فوق باين شرح است که در سورۀ الحجرات جزئى از آيه نازل شده است: 
يَماُن ِفي ُقُلوِبُكمْ  َولَِكن قُولُوا اْسلَْمَنا"َقاَلِت اْالْعَراُب آَمنا ُقل لْم ُتْؤِمُنوا  ا َيْدُخِل اْال َوَلم 

ا ان اللَه َغُفوٌر رِحيٌم" آيۀ  ْْعَماِلُكْم َشيْن ا . (ترجمه ۱۴َوان ُتِطيُعوا اللَه َوَرُسوَلُه َال َيِلتُْكم مِّ
: گفتند آن باديه نشينان که گرويديم  بگو ايمان نياورده ايد و لکن بگوئيد که اسالم 

در نقل آيه مالحظه ميشود   -) ه ايم و هنوز داخل نشده  ايمان در دلهاى شما آورد
" مطابق جزئى از آيه است و  بنظر ميرسد که نقل جزئى ديگر  َو ٰلِکْن قُولُوا اَْسلَْمٰناکه "

ه يددرگدر متن لوح مبارك در مضامين و مقصود يکى است ولى نقل کلمه به کلمه ن
  و نقل مضمون آيه است.

  سوره ق -۵۰
ْن َهَذا َفَكَشْفَنا َعنَك مِ : "َلَقْد ُكنَت ِفي َغْفَلٍة ۲۲" آيه ۲۲۱ و بصرك اليوم حديد") ۱۷۱(

" ( ترجمه : بتحقيق بودى در بيخبرى از اين پس بر َفَبَصرَُك اْلَيْوَم َحِديدٌ ِغَطاءَك 
يه مالحظه آ در متن نقل تحقيق انداختيم از تو پردۀ ترا پس ديده ات امروز تيز  است) .

  ميشود که (و بصرك) نقل گرديده و  اصل آيه (و فبصر) نازل شده است.
َعيينا افَ «" اين خلقت و وجود بظهور مظاهر الهيه در عالم کونيه تحقق يابد   )۱۷۲(

اَفَعِييَنا ِباْلَخلِْق : " ١٥/٥٠آيه » " ۲۲۲  بالخلق االول بل هم في خلق من لُْبٍس جديد
ِل َبلْ  وترجمه : آيا پس نا توان شديم بآفريدن ُهْم ِفي لَْبٍس مِّْن َخلٍْق َجِديدٍ  اْال) "

 تحقيق در نقل آيه در متن لوح و اصل -نخست بلکه ايشان در شکند از آفريدن نو) 
ى ُهْم فٰ آيه، نشان ميدهد که (هم في خلق من ُلبٍْس جديد) نقل  شده و در اصل آيه (



نازل شده است و نشان ميدهد که مضمون و مقصود از  آيه ) لَْبٍس ِمْن َخْلٍق َجۭديدٍ 
  کامال حفظ شده است.

" . علّت ق َواْلُقْرآِن اْلَمِجيدِ : "۱" سوره ق آيه ۲۲۳ ق و القرآن المجيد"    )۱۷۳(
ايد اين ايام اقليم قفقاز استعداد کلى پيدا نموده ب«نقل آيه در ذکر  شهر قفقاز است : 

  ».که (ق و القرآن المجيد است) همتى نمود تا بثبوت رسد
  ذاريات -۵۱

َوِفي اْالْرِض آَياٌت ") ۲۰: "(۲۱" آيه ۲۲۴و في أنفسکم أفال تبصرون" ) ۱۷۴(
ِّلُْموِقِنينَ  " (ترجمه : و در زمين آيت هاست براى ِفي انُفِسُكْم اَفَال تُْبِصرُونَ  وَ  )۲۱"  (ل

  د) . براى آشنائى يقين کنندگان  و در خود ها تان آيا پس نمى بيني
در سوره  فصلت حم سجده:  ۵۳، رجوع کنيد به قبل به آيه  ۲۱بيشتر با آيه 

ٰفاِق َو ۭفى َانُْفِسِهمْ     "."َسُنۭريِهْم ٰاٰياِتٰنا ِفى اْالٰ
  ٣٥٣ص 
   سوره الّطور – ۵۲

در  ۴۴/٥٢" بنظر ميرسد اشاره به آيه ۲۲۵ . ماء المسکوب سحاب مرکوم" )  ۱۷۵(
َماء َساِقًطا َيُقوُلوا "سورۀ طور است :  َن الس :  ". (ترجمهَسَحاٌب مْرُكومٌ َوان َيَرْوا ِكْسًفا مِّ

ت نقل جزئى عل. و اگر بينند پارۀ از آسمان  فرود آينده  گويند ابريست بر هم نشسته)
» ديظهور مج«در متن لوح بيان مبارك در  حمد و ثناى خدا است در خصوص    از آيه

ظهور  اعظم جمال قدم جّل جالله است که بر عرش جالل استقرار يافت. قوله 
و  …حمدًا لمن أشرق و الح من أفق التوحيد بسطوع شديد و ظهور مجيد«االحلٰى : 

بنور الجمال و بهاء الکمال بهاء استضاء به ملکوت االرض استقر على عرش الجالل 
فى زجاج االفق االٔعلى کأنه کوکب  يوقد و يضئ …و السموات فى اليوم السعيد

دّرى ال شرقى و ال غربى بل کل الجهات جهاته يکاد يحترق ستر الجالل من شعلة 
على  فائض سحاب مرکومشکل  مرة تراه علىناره ذات الوقود فى اليوم المشهود. و 



» ماء المسکوب» . «بالماء المسکوبالتالل و الجبال و الوهاد و البطاح و الحزون 
  "َوَماء مْسُكوٍب در سورۀ الواقعه است: " ۵۶/ ۳۱ميرسد که اشاره به آيه  بنظر
  سوره نجم   -۵۳

و الرقية البحتة في العتبة المقدسة هي تاجي الوهاج  .ان العبودية المحضة « ) ۱۷۶(
جليل. هذه لمنقبتى العظمى . و سدرتي المنتهى . و مسجدي االقصى ال. و اکليلي 

َاللُهم ٱْقَبل  …َاللُهم ٰيا َملَْجاْى َو  َمالۭذى َو َمبَْدۭئى َو َمٰعاۭدى « ؛» ۲۲۶ . و جنتي المأوى
 َو َو ُهَو ِدْرعَى ٱْالَوقىٰ … َذلّى َو انُْکٰسارى ِبٰباِب َاَحدَيِتَك  َو  ِزد ْفى َفْقرۭى َو َمْسَکَنتى 

َى ٱْالَوفٰى َو   مأخذ  −» ۲۲۷ ْقصٰى َو  َجنتَى ٱْلَماَوىٰ ِسْدَرِتَى ٱْلُمْنَتهٰى َو َمْسِجدَى ٱْالَ َحظِّ
در خصوص معراج حضرت  ۱۵الى  ۱۳بنظر ميرسد که اشاره به سورۀ نجم آيات 

ِعنَد ِسْدَرِة الُْمنَْتَهى  )١٣َوَلَقْد َرآُه َنْزَلًة اْخَرى («رسول اکرم ص است قوله تعالٰى:  
بتحقيق که ديدش بار  ديگر   نزد سدرة  (ترجمه : و)». ۱۵ِعنَدَها َجنُة الَْماَوى( )١۴(

، پاسخ غير مستقيم در رّد  علّت نقلآرامگاه) .  تالمنتهٰى   که نزد آنست بهش
 اتّهامات اعداى مرکز ميثاق است.

بنظر ميرسد که اشاره به  "۲۲۸ الدخول فى النشئة الباقية" ." نشأة اْالُخرى" ) ۱۷۷(
َة اْالْخَرىَليِْه در سورۀ نجم است . "َوان عَ   ۴۷آيه   قبل در ذيل " رجوع کنيد بهالنْشا

  نافه دوم.و   ۲۹ /۲۰سورۀ عنکبوت آيه 
  سوره قمر –۵۴

" ۲۳۰من السحاب المدرار  ماء ُمنَهِمر"الفيض الجليل الدافق کسيل منحدر و  )۱۷۸(
َماء " سوره قمر است: ۱۱بنظر ميرسد، اشاره به آيه  :۱۱آيه  بَْواَب السِبَماء َفَفَتْحَنا ا

  .(ترجمه: پس گشوديم درهاى آسمان را بآبى سخت ريزنده) ".مْنَهِمرٍ 
  سوره رحمن -۵۵

بنظر ميرسد که  ۲۳۱ذوالجالل و االکرام كکل من عليها فان و يبقى وجه رب"  ) ۱۷۹(
َوَيبَْقى َوْجُه َربَِّك ُذو  )٢٦: " ُكل َمْن َعَليَْها َفاٍن ( است ۵۵/ ۲۷  و ۲۶ تينآي نقل



ْكَراِم ( هر کس که بر آنست در معرض فناست  و پاينده ترجمه : "  ( )٢٧الَْجَالِل َواْال
  است ذات پروردگار تو صاحب جالل و گرامى داشتن است) .

: ۷۱" آيه ۲۳۲ قال اهلل تعالى رب المشرقين و رب المغربين الى آخر االٓية"  ) ۱۸۰(
 َرب اْلَمشْ "

ِ
 َوَرب اْلَمْغِرَبْين

ِ
" . ( ترجمه : پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب) ِرَقْين

  . رجوع کنيد به نافه سى و يکم.
   سوره واقعه  – ۵۶

در عالم ايجاد جميع کائنات در نهايت ارتباط. اگر تعاون و " ۲۳۳ َهٰبآًء ُمْنَبثا  )۱۸۱(
  ئى از حقائق اشياء بر تعاضد دقيقه

" بنظر ميرسد که ۲۳۳ گردد َهباء منبثا جميع کائنات انحالل يابد و  گردد جميع داشته
  است : "َفَكاَنْت  ۶اشاره به آيه 
        " (ترجمه : پس باشد ذّرۀ پراکنده) .                                                                                           َهَباء منَبثا

  ٣٥٤ ص

در شر و وبال (ان  شمال اصحاب  و در فلك امين است اصحاب يمين" ) ۱۸۲(
)" بنظر ميرسد  اشاره به آيۀ ۲۳۴ االبرار لفى نعيم)  است (و ان الفجار لفى الجحيم

در اکثر  متون الواح به اشاره و  ۴۱الى  ۲۷. آيات در سوره واقعه است ۴۱و آيه  ۲۷
 «:  براى مزيد اطالع درج ميگردد يا بتصريح نقل شده است و

ِ
َما  َواْصَحاُب اْلَيِمين

ْخُضوٍد ( )٢٧اْصَحاُب الَْيِميِن ( نُضوٍد ( )٢٨ِفي ِسْدٍر م ْمُدوٍد ( )٢٩َوَطلٍْح م ٣٠َوِظلٍّ م( 
ْسُكوٍب ( َمْقُطوَعٍة َوَال َمْمُنوَعٍة ( )٣٢َوَفاِكَهٍة َكِثيَرٍة ( )٣١َوَماء م ْرُفوَعٍة  َوُفُرشٍ  )٣٣ال م

ْصَحاِب  )٣٧( ُعُرًبا اْتَراًبا  )٣۶َفَجَعلَْناُهن ابَْكاًرا ( )٣٥انا انَشاَناُهن انَشاء ( )٣۴( الِّ
ِليَن ( )٣٨الَْيِميِن ( وَن اْال َن اْالِٓخِريَن ( )٣٩ُثلٌة مِّ َمالِ  )۴٠َوُثلٌة مِّ َما  َواْصَحاُب الشِّ

َماِل  (ترجمه : و ياران جانب راست چه ياران جانب راست. در  )»۴١( اْصَحاُب الشِّ
زير سدر بى خار  و سايه هميشه کشيده شده.  و ياران جانب چپ چه ياران جانب 

ر و در کتب تفسي −چپ در آتش نفوذ کننده اند و آب جوشان  و سايۀ از دود سياه) 
ه معنى آن که قريب ببه معانى چند آمده است که دو ›› يمين‹‹شرح قرآن نيز لفظ 



در قرآن بر هفت ›› بدان که َيِمين: ‹‹ ۲۹۲ معنى در آيات فوق است به اين شرح است
و وجه چهارم َيِمين بمعنى دين بود چنانکه در سوره صافات گفت (آيه  ؛وجه باشد 

) ۲۷و و جه پنجم َيِمين بمعنى بهشت بود چنانکه در سورة الواقعه گفت (آيه  -) ۲۸
حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در لوحى  علّت نقل آيه − )۳۹مدثر گفت (آيه و در سوة ال

که در  باره ظهور امر جديد و  اقبال مؤمنين و  انکار معرضين صادر شده نقل آيه فوق 
قوله  .مأخذ در آثار نزولى − سوره حج ۲را فرموده اند.  و نيز رجوع فرمائيد به آيه 

"بشنو نداى اين مظلوم را و از شمال وهم بيمين يقين توّجه نما و از مغرب  : ۲۳۵العزيز 
کاتيب نقل اين آيه شريفه در مبنظر ميرسد که  −" ظّن و گمان بمشرق ايقان اقبال کن

بر اى تشبيه مقبلين به اصحاب يمين  و معرضين به اصحاب شمال در امر و دين 
و در لوح منيع سنه  -شاره فرموده اند. جديد است که به آيات فوق در سوره واقعه ا

بديع نيز از قلم موالى توانا به اصحاب يمين و شمال اشاره فرموده اند به آن  ۱۰۵
  سفر کريم مراجعه فرمائيد. 

" بنظر ميرسد که اشاره به جزئى ۲۳۶ ماء َمِعين را بغساق و حميم مبادله مفرما" ) ۱۸۳(
: "َفَشاِرُبوَن  ۵۴) : سوره واقعه آيه حميم(از آيات شريفۀ ذيل در قرآن کريم است: 

 ) ۱: ( )معين؛ ( ٤٨/٤٤. سوره دخان ٧٢/٤٠و سوره غافر  "۵۴ اْلَحِميِم َعَليِْه ِمَن 
افات آي ٍس ِمن  ۳۷/ ۴۵  -۴۶تين سوره الصُيَطاُف َعَليِْهم ِبَكا"  : 

ٍ
َبيَْضاء  )٤٥( مِعين

اِرِبيَن ( ٍة لِّلش ُدوَن :  ۵۶/ ۱۷ – ۱۸واقعه  ) سورۀ۲، ( "  )٤٦َلذَخل َيُطوُف َعَليِْهْم ِولَْداٌن م
ِعيٍن ) ١٧( ٍس مِّن مَباِريَق َوَكاْكَواٍب َواسوره صاد آيه  غّساق و حميم؛ ( ) ۱۸(ِبا : (

اٌق ُقوُه  َهَذا َفلَْيُذو )٥٦َيْصَلْوَنَها َفِبَس الِْمَهاُد ( َجَهنمَ : "  ۳۸/  ۵۷ ٥٧( َحِميٌم َوَغس( 
خطاب به عمه مبارك او را نصيحت ميفرمايند. قوله  منيعدر اين قسمت از لوح  -

االحلى : " (اى عمه مهربان) از انصاف مگذر آن عنايت را بروايتى تبديل منما و آن 
و آن  . ماء َمِعين را بغساق و حميم مبادله مفرماموهبت را بحکايتى از دست مده آن 

مقايسه مکن" . اشاراتى به چند آيات در قرآن است و عذب شراب را بوهم سراب 
محروميت از اقبال به امر برادر  (جمال » عمه« بنظر ميرسد که در اين نصيحت به



عذب «و » ماء معين«اقدس ابهى) را گوشزد او مينمايند و اقبال و حّب و ايمان را  
ه تشبي» سراب وهم«و » حميم«و » غساق«؛ و  محروميت و عدم اقبال را به » شراب

  ميفرمايند.
  سوره حشر -۵۹

اِنَعُتُهْم ُحُصوُنُهم  ۵۹/ ۲" آيه ۲۳۷ فاعتبروا يا أولى االبصار"   )۱۸۴( ُهم منوا اَوَظن" :
َن اللِه َفاَتاُهُم اللُه ِمْن َحيُْث َلْم َيْحَتِسُبوا َوَقَذَف ِفي ُقُلوِبِهُم الرْعَب ُيْخِرُبوَن ُبُيوَتُهم  مِّ

عبرت گيريد  جمه: پس)" (تر٢( َفاْعَتِبرُوا َيا اوِلي اْالْبَصارِ ِبايِْديِهْم َواْيِدي الُْمْؤِمِنيَن 
  .اى صاحبان ديده ها)

  ٣٥٥ص 
  سوره ممتحنة -۶۰

أنکم أتزعمون ب أصحاب القبور"هل تحسبون أنفسکم أحياء کال انکم من  ) ۱۸۵(
:  الف  أصحاب القبور  ". ۲۳۸  بل صم بکم عمي فال تفقهونتبصرون أو تسمعون 

از متن  آيه در بيان مبارك) در اين آيه اشاره به : ساعت (روز  جزئى(، بنظر ميرسد که 
( براى معنى قبر  که از متشابهات است رجوع  .قيامت) و بعث اموات است از قبر 

اَعَة آِتَيٌة ال َريَْب ِفيَها َوان اللَه َيبَْعُث  ۷سوره حج آيه  وکنيد به ايقان شريف)  الس نَوا" :
دا ت شّکى در آن و آنکه خس" . (ترجمه : و آنکه قيامت آينده است نيبُورِ َمن ِفي اْلقُ 

سوره الممتحنه  آيه  :اصحاب القبور) ۲؛ (بر ميانگيزد آنان را که باشند در قبر ها) 
ْالِٓخَرِة ا َيا ايَها الِذيَن آَمُنوا َال َتَتَولْوا َقْوًما َغِضَب اللُه َعَليِْهْم َقْد َئُِسوا ِمنَ ". ۶۰/  ۱۳

اُر  َِٔس اْلُكفْصَحاِب اْلُقبُورِ َكَما َييرسد :  بنظر م  صم بکم عمي فال تفقهون" ؛ ِمْن ا
 ۱۷۱/۲" و  ُصم بُْكٌم ُعْمٌي َفُهْم الَ َيْرِجُعونَ : " ۲/ ۱۸که نقل مضمون جزئى از  آيتين 

ا َال َيْسَمُع اال ُدَعاء َوِنَداء ُصم ُبْكٌم ُعْمٌي َوَمَثُل الِذيَن َكَفُروْا َكَمَثِل الِذي َينِْعُق ِبمَ : "
  " سوره بقره است.َفُهْم َال َيْعِقُلوَن 

يئسوا من االٓخرة کما يئس  ك"چنانچه ميفرمايد (اولئ  .اْصَحاِب اْلُقبُورِ  )۱۸۶(
سوره  ۱۳آيه   و يا نقل جزئى )"  بنظر ميرسد اشاره۲۳۹ الکّفار من اصحاب القبور



وا ِمَن َئِسُ َيا ايَها الِذيَن آَمُنوا َال َتَتَولْوا َقْوًما َغِضَب اللُه َعَليِْهْم َقْد  "است : ممتحنه
(بتحقيق نوميد شدند از آخرت  ". اْالِٓخَرِة َكَما َئَِس اْلُكفاُر ِمْن اْصَحاِب اْلُقبُورِ 

الحظه ر رسى نقل آيه مدر ب تحقيق همچنانکه نوميد شدند کافران از اصحاب قبور) . 
ميشود که کلمۀ [اولئك] در نقل آيه بجاى کلمه [َقْد] در آيه فوق ، در لوح مبارك نقل 

  شده است.
  سوره الّصف -۶۱

 ۲۴۰ )ان اهلل يحب الذين يجاهدون في سبيله صّفًا کانهم بنيان مرصوص" (  ) ۱۸۷(
ْرُصوٌص"  : "ان اللَه ُيِحب الِذيَن ُيَقاِتُلونَ  ۴" آيه  ُهم ُبنَياٌن منا َكا ِفي َسِبيِلِه َصف

(بدرستيکه خدا دوست ميدارد آنان را کار زار  کنند در راهش صف زده گويا که 
ائه بعد حضرت عبدالبهاء جّل ثن  علّت نقل آيه − ايشانند بنائى استوار ساخته شده) 

 بيان و افصح کالم بياناز نقل آيه قرآن ، روش تبليغ و دعوت اهل عالم را بابدع 
فرموده اند که آن روش محبت  و اخالق بهائى است . قوله االحلى : ( ان اهلل يحب 
الذين يجاهدون في سبيله صّفًا کانهم بنيان مرصوص)  مالحظه فرمائيد که صّفًا 
ميفرمايد يعنى جميع مرتبط و متصل بهم و ظهير يکديگر. مجاهدۀ در اين آيۀ مبارکه 

ر اعظم بسيف و سنان و رماح و سهام نبوده بلکه بنواياى صادقه و مقاصد در اين کو
صالحه و نصائح نافعه و اخالق رحمانيه و افعال مرضيه و صفات ربانيه و تربيت 
عموميه و هدايت نفوس انسانيه و نشر نفحات روحانيه و بيان براهين الهيه و اقامۀ 

  ت " .حجج قاطعۀ صمدانيه و اعمال خيريه  بوده و هس
  سوره جمعه  -۶۲

بنظر ميرسد که  "۲۴۱ ٰذِلَك َفْضُل اهللِ يُْؤۭتيِه َمْن َيٰشآُء َو اهللُ ذُوٱْلَفْضِل ٱْلَعۭظيِم )  "۱۸۸(
"َذِلَك َفْضُل اللِه ُيْؤِتيِه َمن َيَشاء َواللُه ُذو الَْفْضِل در سورۀ جمعه است :  ۶۲/ ۴نقل آيه 
در سورۀ الحديد نيز نازل شده است. سورۀ الحديد ۲۱ " ؛ و نيز جزئى از آيهالَْعِظيمِ 

َماء َواْالْرِض  : ۵۷/ ۲۱آيه  ٍة َعْرُضَها َكَعْرِض السبُِّكْم َوَجن َلى َمْغِفَرٍة مِّن رَساِبُقوا ا)
ْت ِللِذيَن آَمُنوا ِباللِه َوُرُسِلِه  ِعدا  ِه يُْؤِتيِه َمن َيَشاء َوالل )  ِل اْلَعِظيِم هُ ُذو اْلَفْض َذِلَك َفْضُل الل



(و اينکه افزونى در دست خداست ميدهدش بآنکه ميخواهد و خداست صاحب 
حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در لوحى در بيان اينکه  علّت نقل آيه ، − فضل بزرگ)

رکه و خدمت امراهلل " آيه مبا .: " اصل امر و حقيقت قربيت ثبوت بر دين اهلل است 
ه اند. و  راسخ بودن در امر براى انسان از فضل الهى است که اعطا را نقل فرمود

  ميشود از جانب خدا به آنکه فضل او شاملش مى گردد بيان فرموده اند.
  ٣٥٦ص 

،  ٤/٦٢سوره جمعه  " در قرآن کرى۲۴۲ ذلك من فضل اهلل يؤتيه من يشاء"  )۱۸۹(
ِعنَد َربُِّكْم  : " ۳ /۷۳ان آيۀ در سورۀ حديد  نيز  در سورۀ آل عمر ۵۷/ ۲۱جزئى از آيۀ 

َيْخَتص ِبَرْحَمِتِه َمن َيَشاء ) ۷۳(ُقْل ان الَْفْضَل ِبَيِد اهلِل ُيْؤِتيِه َمن َيَشاء َواهللُ َواِسٌع َعِليٌم 
 " َيا ايَها الِذيَن آَمُنواْ :  ۵/ ۵۴در  سورۀ مائده آيۀ  ؛ )" ٧٤(َواهللُ ُذو الَْفْضِل الَْعِظيِم 

ٍة ا َمن َيْرَتد ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَسْوَف َياِتي اهللُ ِبَقْوٍم ُيِحبُهْم َوُيِحبوَنُه اِذلٍة َعَلى الُْمْؤِمِنيَن  ِعز
َعَلى الَْكاِفِريَن ُيَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اهللِ َوَال َيَخاُفوَن َلْوَمَة الٍِٓٔم َذِلَك َفْضُل اهللِ ُيْؤِتيِه َمن 

ِل َذِلَك َفْضُل اللِه ُيْؤِتيِه َمن َيَشاء َواللُه ُذو الَْفْض  " ؛ سوره جمعه : "َيَشاء َواهللُ َواِسٌع َعِليمٌ 
. در سورۀ جمعه بصورت يك آيه کامل ثبت شده و  در آن بهمان صورت  " الَْعِظيمِ 

در آيات قبل در اينکه : فضل خدا شامل ميشود و انسان  ايمان مى آورد . براى نمونه  
ِللۭذيَن ٰاِمنوا ِباهللِ َو ُرُسِلِه ٰذِلك َفْضُل اهللِ ُيؤۭتيِه … سورۀ حديد درج ميگردد: "  ۲۱آيۀ 

( ترجمه : براى آنان که ايمان آوردند بخدا و رسولش آن فضل خدا  …"َمْن َيٰشآُء 
 در  تحقيق است ميدهدش به کسى که ميخواهد و خدا صاحب فضل بزرگست) .

  .بارۀ ايمان آورندگان نازل شده است که ايمان آوردن از فضل الهى است قرآن در
ا ايَها الِذيَن َهاُدوا ان َزَعْمُتْم انُكْم اْوِلَياء ِللِه ِمن : "ُقْل يَ  ۶)" آيه ۲۴۳ فتمنوا الموت ان کنتم صادقين"( )۱۹۰(

.  نقل آيه علّت −" (پس آرزو کنيد مرگ را  اگر هستيد راستگويان) َفَتَمنُوا الَْمْوَت ان ُكنتُْم َصاِدِقينَ ُدوِن الناِس 
ِخَرُة ِعنَد اهللِ َخاِلَصًة مِّن ُدوِن الناِس َفَتَمنُواْ ُقْل ان َكاَنْت لَ : " ۲ . /۹۴يه آرجوع کنيد به سوره بقره  اُر االَٓ ُكُم الد."  

  سورة الملك – ۶۷
/ ۳بنظر ميرسد نقل جزئى از آيه " ۲۴۴ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت"  ) ۱۹۱(

 ِمن َتَفاُوٍت ما َتَرى ِفي َخلِْق "الِذي َخَلَق َسبَْع َسَماَواٍت ِطَباًقا است:  ۶۷
ِ
 الرْحَمن



َفاْرِجِع الَْبَصَر َهْل َتَرى ِمن ُفُطوٍر" (آنکه آفريد هفت آسمان را طبقه طبقه  ميبينى  در 
پديد کردن خداى بخشاينده تفاوتى  پس باز گردان چشم  را آيا بينى هيچ نقصانى) 

اعلٰى  بيان قلمبنظر ميرسد تشابه کاملى با  − ۲۷. رجوع کنيد به قبل سوره لقمان آيه 
ابهى ثمرۀ دانش : «  ۲۸۰ است قوله االعلىٰ  در مبادى و اصول در  تعليم روحانى
. تدر  لوح مقدس اشراقا»  همه بار يکداريد و برگ يکشاخساراينکلمۀ عليا است 

: ۲۸۱و نيز در لوحى ديگر اين کلمات عليا از مخزن وحى قلم ابهٰى نازل. قوله العزيز  
مه اپردۀ يگانگى بلند شد بچشم بيگانگان يکديگر را نبينيد . هبگو ايدوستان سر«

  ».بار يکداريد و برگ يك شاخسار 
  سوره قلم - ۶۸

: "َفَذْرۭنى َو َمْن  ٤٤/٦٨" آيه ۲۴۵ سيستدرجهم ربهم من حيث ال يشعرون" )۱۹۲(
ُب ِبٰهَذا ْالَحۭديِث  ه پس وا گذار مرا و کسيکِمْن َحْيُث ٰال َيْعَلمُوَن" ( َسَنْسَتْدِرُجُهمْ ُيَکذِّ

وره س تکذيب ميکند اين سخن را  بزودى در نورديم ايشانرا از راهى که نميدانند) . 
ُبواْ ِبآَياِتَنا : " ۷/  ۱۸۲اعراف آيه  ِذيَن َكذْن َحيُْث الَ َيْعَلُمونَ  َسَنْسَتْدِرُجُهمَوال  تحقيق "مِّ

سورۀ اعراف ، مالحظه ميشود که در نقل آيه در  ۱۸۱در بر رسى اين آيه و نيز در آيۀ 
بيان مبارك [ال يشعرون] نقل گرديده ، و در  هر دو سوره [ال يعلمون] نازل شده است. 
در بر رسى نقل آيه در مکاتيب و اصل آيه در قرآن ،  مالحظه ميشود که در قرآن 

ه نقل بنظر ميرسد ک ] نقل گرديده است.سيستدرجهممکاتيب [ ] و درَسَنْسَتْدِرُجُهمْ [
  بمضمون آيه است.

  ٣٥٧ص 

  سور الحاقة -۶۹
َوالَْمَلُك َعَلى ":  ۱۷يه آ نقل جزئى از" ۲۴۶ يومئذ ثمانية كيحمل عرش رب" )۱۹۳(

" (و فرشتکانند در اطراف آن و بر دارند اْرَجأَِها َوَيْحِمُل َعْرَش َربَِّك َفْوَقُهْم َيْوَمٍِٔذ َثَماِنَيةٌ 
جوع ر  علّت نقل آيه –عرش پروردگارت را بباالى سرشان در آن روز هشت فرشته) 

  و بيانات حضرت ولى امراهلل جّل سلطانه. آيه ايندر ذيل  ۳۱کنيد به نافه 



  زمِّلسوره المُ  – ۷۳
بنظر " ۲۴۷حبل المتينأرکان الضغفاء اال من تمسك ب َتْرُجُف الراجفة "و  ) ۱۹۴(

 ۷۳/ ۱۴آيۀ ل موافق مضامين در لوح مبارك است. المزمّ در سورۀ  ۱۴ميرسد که آيه  
:"َيْوَم َتْرُجُف اَالْرُض َو الِْجٰباُل َو کاَنِت الِْجٰباُل َکۭثيًبا َمۭهيًال" (ترجمه: روزى که بزلزله 

ى براى نقل به عين جزئدر آيد زمين و کوهها  و شوند کوهها  تلهاى ريگ پراکنده). . 
  .۶رجوع کنيد به سورۀ النازعات آيۀ از آيه در لوح مبارك 

  سوره مّدثر – ۷۴
 ۱۳" جزئى از آيه ۲۴۸ »و ال يعلم جنود ربك اال هو«"کما قال و قوله الحق  ) ۱۹۵(

َتُهْم اال ِفتَْنًة  َِٔكًة َوَما َجَعلَْنا ِعدَمَال الاِر اْصَحاَب الندر سوره مدثر است : "َوَما َجَعلَْنا ا
 يَماًنا َوَال َيْرَتاَب الِذيَن آَمُنوا اوُتوا الِْكَتاَب َوَيْزَداَد الِذيَن اِذيَن َكَفُروا ِلَيْسَتيِْقَن اليَن ذِ لِّل

َرٌض َواْلَكاِفُروَن َماَذا اَراَد اللُه ِبَهَذا اوُتو ِذيَن ِفي ُقُلوِبِهم ما الِْكَتاَب َوالُْمْؤِمُنوَن َوِلَيُقوَل ال
 اال َوَما ِهيَ  َوَما َيْعلَُم ُجنُوَد َربَِّك اال ُهوَ َمَثًال َكَذِلَك ُيِضل اللُه َمن َيَشاء َوَيْهِدي َمن َيَشاء 

در  تحقيق. " ( ترجمه : و نميداند لشگر هاى پروردگارت مگر  او )". ِللَْبَشِر ِذْكَرى 
  نازل شده است.» َوَما«و در اصل آيه » و ال«نقل آيه  در اول بيان مبارك

" بنظر ميرسد که از  ترکيب نقل دو ۲۴۹ نفخ في الصور و نقر في الناقور"  ) ۱۹۶(
: "َوِلَربَِّك  ۸يامت است. سوره المدثّر  آيه جزئى از آيات در قرآن است که اشاره به ق

َعَلى الَْكاِفِريَن َغيُْر َيِسيٍر ) ۹(َفَذِلَك َيْوَمٍِٔذ َيْوٌم َعِسيٌر ) ۸( َفاَذا نُِقرَ ِفي الناقُورِ ) ۷(َفاْصِبْر 
نفخ فى و ظهور (و  …دهشت قيامت است و وحشت خسران دنيا و آخرت ) ؛ "۱۰(

وِر : "۵۰/ ۲۰سوره قاف آيه " ۱۴۱ عيد است)و ذلك رجع غير ب الصور َوُنِفَخ ِفي الص
ورِ : َفاَذا  ۲۳/ ۱۰۱سوره المؤمنون ؛  "َذِلَك َيْوُم الَْوِعيدِ  نَساَب َبيَْنُهْم  نُِفَخ ِفي الصَفَال ا

ورِ : " َفاَذا ۶۹/ ۱۳سوره الحاقه آيه ". ؛ َيْوَمٍِٔذ َوَال َيَتَساءُلونَ  َنْفَخٌة َواِحَدةٌ  نُِفَخ ِفي الص" 
مأخذ در  −" : " َو ُيرِسُل مالئَکَتُه ِبَصوِت ُبوٍق َعظيمٍ  ۳۱يه آ ۲۴انجيل متى باب   –

بنفختها «. براى نمونه رجوع کنيد به : قصيده عز ورقائيه قوله االعلٰى :  آثار قلم اعلىٰ 
  . »۲۵۰ صور القيام تنفخت



  سوره قيامت – ۷۵
" . (ترجمه : و قسم ميخورم به نفس مالمت  ۲۵۱لنْفِس اللواَمةِ َوَال اْقِسُم ِبا)  "۱۹۷(

  .۲/۷۵کننده ) آيه 
بنظر ميرسد که  "۲۵۲ الناظَر ة الى اهلل. مرحبًا باالعين بالوجوه الناضرة ) "مرحبًا۱۹۸(

َربَِّها ) اَلى ٢٢ُوُجوٌه َيْوَمٍِٔذ ناِضَرٌة ((در سوره قيامت است :  ۲۲  - ۲۳ تيناشاره به  آي
  .(رو هائيست در آنروز بر افروخته. بسوى پروردگارش نگرنده) ).َناِظَرةٌ 
  سوره دهر (االنسان) – ۷۶

و انتشؤا من الکأس الذي کان مزاجها کافور . فى يوم "  مزاجها کافور.  ) ۱۹۹(
/ ۵آيه  ." (حاشيه مکاتيب : و في نسختين کلمة کان غير موجودة)۲۵۳ مشهود مشهور

۷۶.  
" بنظر ميرسد که ۲۵۴ کأسا کان مزاجها کافورا"رب أنلهم  مزاجها کافورًا.)  "۲۰۰(

 است که در متن لوح مبارك است بدون ذکر از قرآن نقل شده است ۵نقل جزئى از آيه 
د " (بدرستيکه نيکان ميآشامنَكاٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكافُوًرا: "ان اْالبَْراَر َيْشَرُبوَن ِمن ۷۶ /۵

  ى که باشد امتزاج آن با کافور بهشت) .از جام
  ٣٥٨ ص

: "انَما ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللِه َال ُنِريُد ِمنُكْم  ۹يه  آ"  ۲۵۵ انما نطعمکم لوجه اهلل" )۲۰۱(
  .۳۱َجَزاء َوَال ُشُكوًرا" . رجوع کنيد به نافۀ 

  النّبأ – ۷۸
َوانَزلَْنا ِمَن الُْمْعِصَراِت (:   ۱۴" آيه ۲۵۶ و انزل من معصرات الحياة ماء ثجاجا" )۲۰۲(

اًجا) (ترجمه: و فرو فرستاديم از فشارنده ها آبى ريزان) ح . نقل آيه در متن لوَماء َثج
  است بدون اشاره به اينکه نقل از قرآن کريم است.

نازله قبل   ۳۲و  ۳۱بنطر ميرسد که آيات   .۳۴" آيه ۲۵۷ کأسًا دهاقا " اسقنا )۲۰۳(
َحَدأَِق َواْعَناًبا ) ۳۱(ان ِللُْمتِقيَن َمَفاًزا "آيه فوق ، مقصود از آيه را بيان ميکند :  از



( ترجمه : بدرستيکه پرهيزکاران را  - ")۳۴(َوَكاًسا ِدَهاًقا ) ۳۳(َوَكَواِعَب اتَْراًبا ) ۳۲(
  .جاى کاميابى است باغها و انگور ها  و جامهاى پر شراب)

ان َجَهنَم َكاَنْت : " ۷۸/ ۲۱"آيه ۲۵۸صاد بالمر لهى يکمنون لهم) "يا ا۲۰۴(
  رجوع کنيد به نافه دوم.". ِمْرَصاًدا

  النازعات – ۷۹
اْذ َناَداُه : " ۷۹/ ۱۶آيه  " ۲۵۹ »يا موسى انك بالوادي المقدس طوى" «)  ۲۰۵(

ِس ُطًوىَربُه  نازل شده. قوله تعالٰى :  ۲۰/ ۱۲". و نيز در سوره طه آيه ِباْلَواِد اْلُمَقد
ِس ُطًوى" َك ِبالَْواِد الُْمَقدنَك َفاْخَلْع َنْعَليَْك اَنا َربنِّي اا."  
: "َيْوَم َتْرُجُف است ۷۹/ ۶آيۀ   بنظر ميرسد نقل "۲۶۰ ترجف الراجفة" ) ۲۰۶(

وح متن زيارت لاز  ،علّت نقل آيه− الراِجَفُة" (ترجمه: روزى که بلرزد زمين لرزيدنى)
بوضوح مستفاد ميشود که اشاره به نعاق ناعقين و ناقضين عهد ابهٰى است .در لوحى 

:"تنبهوا يا أحباءاهلل قد اخبرناکم من قبل ستنشر  ۲۴۷از قلم مبارك صادر قوله االحلى
أوراق الشبهات. ِفى کل الجهات و تأخذ زالزل االرتياب أهل االجتناب. و  َتْرُجُف 

کتاب  [بنظر ميرسدحبل متين کان الضغفاء اال من تمسك بحبل المتين".الراجفة أر
  .فرمائيد به اوراق شبهات در الواح حضرت ولى امراهلل عهدى است]. رجوع

  سوره َعَبَس  – ۸۰
 ۲۶۱ عبس و تولى أن جاء االعمىوال تکن للخائنين خصيماو … )  "کما قال ۲۰۷(

 )۱َعَبَس َوَتَولى (( است:  ۲/٨٠و  ۱". بنظر ميرسد، نقل و مضمون جزئى از آيتين 
 −) و را کورا(ترجمه : روى ترش نمود و اعراض کرد  که آمد .  )۲ان َجاءُه اْالْعَمى (

ر آيه و د» جاء«. در متن لوح تحقيق. رجوع کنيد به نافه سى و يکم علّت نقل آيه
  نازل گزديده.» جاءه«

  سوره تکوير – ۸۱



: "اَذا  ۲/٨١و  ۱" آيه هاى ۲۶۲ اذا الشمُس ُکوَِّرْت و اذا النجوم ِانَکِدَرت"  ) ۲۰۸(
َرْت  ْمُس ُكوِّ ُجوُم انَكَدَرْت" (ترجمه : آنگاه که آفتاب در هم پيچيده ) ۱( الشَذا النَوا

  .رجوع کنيد به نافه سى و يکم علّت نقل آيه شود) .
  ارسوره انفط - ۸۲

ان االبرار "اصحاب يمين در فلك امين و اصحاب شمال در شر و وبال (  )۲۰۹(
ان «:  ۸۲/  ۳۱ -۴۱)" آيه هاى ان الفجار لفى الجحيم) " است و (۲۶۳ لفى نعيم

اَر َلِفي َجِحيمٍ  )۱۳اْالبَْراَر َلِفي َنِعيٍم ( الُْفج نبدرستيکه نيکو کاران در نعيمند  و » َوا)
  . رجوع کنيد به قبل.بد کاران در دوزخند) بدرستيکه

  فينفسوره مط -۸۳
و حقيقة االمر ان اللقاء أمر مسلم محتوم منصوص فى » و اما جوهر المسئلة«" ) ۲۱۰(

ختامه مسك و في ذلك الصحف و الواح الحى القيوم . و  هذا هو الرحيق المختوم  
َعَلى  )٢٢بَْراَر َلِفي َنِعيٍم (ان اْال . « ۲۶/٨٣آيه  نقل" ۲۶۴ فليتنافس المتنافسون

ْخُتوٍم  )٢۴َتْعِرُف ِفي ُوُجوِهِهْم َنْضَرَة النِعيِم ( )٢٣اْالَرأِِك َينُظُروَن ( ِحيٍق مُيْسَقْوَن ِمن ر
 )۲۷َوِمَزاُجُه ِمن َتْسِنيٍم ( )۲۶( ِخَتاُمُه ِمْسٌك َوِفي َذِلَك َفلَْيَتَناَفِس اْلُمَتَناِفُسونَ  )٢۵(
(که ُمهر پذيرش مشك است و درآن پس بايد رغبت »  )۲۸يًْنا َيْشَرُب ِبَها الُْمَقرُبوَن (عَ 

 نقل آيات سوره انفطار و مطففين مبين بشارات در تحقيق. کنند رغبت کنندگان)
قرآن در خصوص لقاء اهلل و ظهور اعظم است که حضرت مولى الورٰى روحى اللطافه 

  قت در آن آيات الهى  آگاه و انتباه فرموده اند.الفدا عالم انسانى را به د
  ٣٥٩ص 
  سوره غاشيه -۸۸

 " الن الجنود الروحانية تبطش و تصول على االحزاب يوم . »االياب يوم« ) ۲۱۱(
ان اَليَْنا : « است ۸۸/ ۲۵آ يه  بنظر ميرسد که اشاره به" ۲۶۵ بقوة رب االرباب االياب
  . (ترجمه : بدرستيکه بسوى ماست بازگشت ايشان)» اَياَبُهمْ 

  ."۲۸۴ يوم االياب "و کان)  ۲۱۲(



انظر الى االبل کيف خلقت و الى "اينست که در قرآن خطاب ميفرمايد (   )۲۱۳(
"  ۲۶۶ )السماء کيف رفعت و الى االرض کيف سطحت و الى البحار کيف سجرت

ِبِل  :آيه هاى سوره غاشيه  َلى اْالَفَال َينُظُروَن اَماء ) ۱۷( َكيَْف ُخِلَقْت ) ۱۷(" ا َلى السَوا
) ۲۰(َواَلى اْالْرِض َكيَْف ُسِطَحْت ) ۱۹(َواَلى الِْجَباِل َكيَْف ُنِصَبْت ) ۱۸(َكيَْف ُرِفَعْت 

َرْت"  (آيا پس نمينگرند  ":  ۸۱/ ۶" و  جزئى از  آيه سورۀ التکوير  َواَذا الِْبَحاُر ُسجِّ
زمين که  …بشر چگونه آفريده شده و بسوى آسمان که چگونه بلند گردانيده شده 

سورۀ التکوير و  نقل آن در لوح  ۶در بر رسى آيه  تحقيق −چگونه پهن کرده شده ) 
] و ىو الت [] در اصل آيه کلماو الى البحار کيفمبارك مالحظه ميشود که جمله [

در  ۲۰و  ۱۹ و۱۸و  ۱۷] وجود ندارد. بنظر ميرسد که بهمان سياق آيه هاى کيف[
  سورۀ التکوير گرديده است. ۶سورۀ غاشيه ، اشاره به آيه 

  سوره فجر -۸۹
اْرِجِعي اَلى َربِِّك َراِضَيًة  )۲۷: "َيا ايُتَها النْفُس الُْمْطَمِٔنُة ( ۳۰الى  ٢٧آيات  ) ۲۱۴(

ْرِضيًة ( ِتي ( )۲۹َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي ( )۲۸م(ترجمه : اى نفس . )۳۰َواْدُخِلي َجن
گانم  و دآرميده  باز گرد  بسوى پروردگارت  خوشنود پسنديده  پس داخل شو در بن

در چند لوح نمونه ذيل آيات فوق نقل و  در هر موضع در  − داخل شو در بهشتم) 
بشرح ذيل نقل شده است:  در يك لوح در مسئلۀ مراتب متون مکاتيب بمناسبتى 

نقل گرديده  ۲۸و جزئى از  آيۀ  ۲۷و در لوحى ديگر  آيه  ۳۰الى  ۲۷نفس تمام آيات 
  :است

يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك  راضية مرضية فادخلى في "  )۲۱۵(
در شرح  آيات علْت نقل . ۳۰الى  ۲۸" سوره فجر آيات  ۲۶۷ عبادي و ادخلي جنتي

  اند.مراتب نفس است که به آيات قرآن کريم استناد فرموده
بنظر  علّت نقل آيه ،  −" ۲۶۸ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك" ) ۲۱۶(

فس اى دو ن«(در اظهار عنايت به دو نفر از  نسوان مؤمنات که به خطاب :  ميرسد که
ها هاتف غيبى بگوش جان شنيديد که ميفرمايد (يا أيتزکيۀ راجعۀ الى اهلل) چون نداى 



رديدند مفتخر گ» النفس المطمئنة ارجعي الى ربك) الحمد هلل رجوع الى اهلل نموديد
  اند.را نقل  فرموده ۲۸و جزئى از آيه  ۲۷، آيه 

 ۲۸و جزئى از آيۀ  ۲۷" ايه  ۲۶۹ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك" ) ۲۱۷(
  است. نقل گرديده

  سوره شمس -۹۱
 »فألهمها فجورها و تقواها و نفس و ما سواها. « "کما قال تبارك و تعالىٰ   )۲۱۸(

اَها ( ۸و ۷ايتين   ۲۷۰ لَْهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها ( )۷: "َوَنْفٍس َوَما َسو(ترجمه :   ." )۸َفا
اريش و پرهيز ک و نفس و آنکه راست و درست کرد آنرا پس الهام کردش بدکاريش را

  را) .
  ٣٦٠ص 

آيه  نقل جزئى از"  الى آخر بيان مبارك.  ۲۷۱ »فدمدم عليهم ربهم بذنبهم"« ) ۲۱۹(
اَها" (پس غضب کرد بر است  ۱۴ ُهم ِبَذنِبِهْم َفَسوُبوُه َفَعَقُروَها َفَدْمَدَم َعَليِْهْم َرب َفَكذ" :

  کرد آنرا) .ايشان پروردگارشان بسبب گناه ايشان پس يکسان 
  سوره ليل – ۹۲

ان ":  است ۱۴آيه  بنظر ميرسد اشاره به جزئى از " ۲۷۲ نار اللظى ) "و تسعرت۲۰۲(
ىَفانَذْرُتُكْم  )۱۳َوان َلَنا َلْالِٓخَرَة َواْالوَلى ( )۱۲َعَليَْنا َللُْهَدى ( ۱۴( َناًرا َتلَظ(  . "

ستيکه مر ماراست هر آينه آن جهان و (بدرستيکه بر ما است هر آينه هدايت  . و بدر
در سورۀ  ۱۵و نيز آيه اين جهان .  پس بيم کرديم شما را از آتشى که زبانه ميکشد) .

بنظر ميرسد که در نقل  "َكال انَها َلَظى: " ۷۰/ ۱۵معارج در  اشاره به قيامت است 
يمان آورندگان اشاره به روز قيامت و وعدۀ الهى است براى ا ۳۳جزئى از آيه در ص 

متن لوح نشان ميدهد که نار در اين قسمت نار   محبت  ۲۸۶و معرضين ؛  و در ص 
: "رب رب ال تؤاخذني بزلتي و امح حوبتي و اکشف کربتي و  است . قوله االحلىٰ 

آنسني في دهشتي و رافقني في غربتي و اجعلني منجذبا بذکر أحبائك و مستعرًا بلظي 
  …".نار محبة أصفيائك 



  سوره الّضحىٰ   - ۹۳
(ترجمه : و يافت ترا ُگم پس هدايت  ۲۷۳َوَوَجَدَك َضاال َفَهَدى) : (۹۳/ ۷)  آيه ۲۲۱(

رجوع کنيد به نافه سى و يکم در تأويل آيه هاى سورۀ  علّت نقل آيه − ۷نمود)  آيه 
  طه صادره از قلم مبارك.

  سوره تين -۹۵
: "َلَقْد َخَلْقَنا  ۴/٩٥آيه  −" ۲۷۴ لقد خلقنا االنسان في أحسن تقويم"  ) ۲۲۲(

نَساَن ِفي اْحَسِن َتْقِويٍم" (ترجمه : بتحقيق آفريديم انسان را در بهترين تعديلى) اْال.  
  سوره الزلزلة الزلزال -۹۹

: "َيْوَمٍِٔذ  ۵/٩٩و  ۴" آيه هاى ۲۷۵ أوحى لها كبأن رب يومئذ تحدث أخبارها"  )۲۲۳(
ُث اْخَباَرَها  روزى چنين ميگويد ترجمه : " () ۵( ِبان َربَك اْوَحى َلَها) ۴(ُتَحدِّ

  .خبرهايش را   باينکه پروردگارت وحى کرد براى آن)
" سوره ّزلزال آيه هاى  ۲۷۶ و  أخرجت االرض أثقالها يومئذ تحدث أخبارها"  )۲۲۴(
َوَقاَل  )۲َواْخَرَجِت اْالْرُض اثَْقاَلَها ( )۱: " اَذا ُزلِْزَلِت اْالْرُض ِزلَْزاَلَها ( ۴/٩٩و  ۲و  ۱

نَساُن َما َلَها ( ْخَباَرَها ( )۳اْالُث ا (ترجمه :چون بزلزله در آورده شود . )"۴َيْوَمٍِٔذ ُتَحدِّ
زمين زلزله اش  و بيرون اندازد زمين بار هايش را  و گويد انسان چيست مر آن را   روزى 

: "عالم کون در جنبش است و اسرار  ۲۷۷ ت نقل آيهعلّ  −چنين ميگويد خبر هايش ) 
ما کان و ما يکون روز بروز ظاهر ( و  أخرجت االرض أثقالها يومئذ تحدث أخبارها) 

  ".ظاهر و  آشکار گرديده
: " اَذا ُزلِْزَلِت اْالْرُض ِزلَْزاَلَها" (چون بزلزله  ۱" آيه ۲۷۸ زلزلت االرض زلزالها" )۲۲۵(

  لزله اش) . آورده شود زمين ز
  سوره العصر - ۱۰۳

" آيه  ۲۷۹ " والعصر ان االنسان لفي خسر اال الذين آمنوا و عملوا الصالحات )۲۲۶(
نَساَن َلِفي ُخْسٍر ( )۱َوالَْعْصِر ( :" ۳/١٠٣هاى  ا الى  اْال نِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا  )۲اال الا

اِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِبالَْحقِّ َوَتوَ  بِْر (الص (قسم بعصر  بدرستيکه انسان هر  . )"۳اَصْوا ِبالص



آينه در زيانکاريست  مگر آنان که ايمان آوردند  و کردند کار هاى شايسته) . براى 
در سوره فوق رجوع کنيد به بند اّول کتاب مستطاب  ۳/١٠٣تحقيق و تطبيق آيه 

  اقدس.
قل و  کلمات آن ن ترکيب نثر اعالن خبر از ظهور جديد که در منيع نمونه اى از لوحى

  ترکيبى از آيات قرآن است
به قسمتهائى از متون لوح مهيمن و منيعى و  بغايت  ، در خاتمه اين تحقيق مختصر

رديده  نازل گدر  اهّميّت ظهور اهلل  اى که از قلم معجز شيم مباركتکان دهنده فصيح و
(در  .خداى متعال  که با ظهور امر اعظم کشف غطاء شد، و  مطلع آن  ، در حمد  

بارۀ کشف غطاء ، بتفصيل در متون الواح و مکاتيب مبارکه ، در نقل آيات و احاديث 
در اين مجموعه  تحقيق شده است مراجعه فرمائيد) فقراتى از متون لوح مبارك اشاراتى 

ه ( با دقت نظر ب است يّهبه آيات قرآن و اشارهصريح و روشن در بارۀ دو ظهور اعظم 
اين حقيقت که بشارات جزء آيات متشابهات است و در ايقان شريف و فرائد و قاموس 
ايقان بتفصيل شرح و بسط داده شده است) که از حالوت ترکيب آن آيات در متن 
لوح شهِد آن مذاِق جان و روان را شيرين مينمايد. براى رعايت اختصار  معروض 

ات قرآن در مواضعى که يك يا چند آيه بصورت نقل آيه کامل و يا ميدارد که نقل آي
ام) درج گرديده است ، ولى براى نشان دادن اين جزئى از آيه در اين ( نافه سى

حقيقت که جمالت ترکيبى در لوح مبارك فوق نمونه و الگوئى از  اعالن ظهور امر 
الم بيان جوهر ک وکريم است  قرآنبا استناد به آيات جديد و نيز  روش استدالل نقلى 

مبارك در حقانيّت ظهور امر بديع است. در بر رسى نقل آيات مالحظه ميشود که بعد 
از نقل کلمه و يا جزئى از آيه و يا تمام آيه ، مقصود و معنى حقيقى آن آيه را نيز با 

هلل الذى الحمد : « ۲۸۳ قوله االحلىٰ  .کلمه (کلمات) بعد از آن (آنها) بيان فرموده اند
. و أشرقت االرض و السماء  کشف الغطاء عن وجه الهدىٰ  بفيض ظهوره االعلىٰ 

.  و انصعق من فى االرض و السموات العلى  قد نفخ فى الصور النفخة االولىٰ … 
فتبعتها نفخة أخرى نفخة الحيا . و قامت االموات من مراقد الفناء . و امتد الصراط 



و أزلفت  الجنة المأوى . و تسعرت   زان أالوفى .السوي بين الورى . و نصب المي
نار اللظى . فضجت النفوس بالنداء . قد قامت القيامة الکبرى .  و ظهرت الطامة 

  ».العظمى . و حشر من فى االنشاء . و جاء ربك و الملك صفا صقا
بنظر ميرسد که آيات ذيل در لوح مبارك بصورت هاى نقل آيه و يا مضمون آيه  تحقيق

وقوع بشارات در روز قيامت و وعدۀ الهى به عالم انسانى در اظهار امر جمال   در
  اقدس ابهٰى و جمال علّى اعلٰى است. 

َلَقْد ُكنَت ِفي ":   ۲۲/۵۰سوره ق آيه » : کشف الغطاء عن وجه الهدى) «۲۲۷(
ْن َهَذا َفَكَشْفَنا َعنَك ِغَطاءَك َفَبَصُرَك الَْيْوَم َحِديدٌ    .  "َغْفَلٍة مِّ

َواْشَرَقِت اْالْرُض ": ۳۹/ ۶۹سوره الّزمر آيه  »:و السماءو أشرقت االرض « )۲۲۸(
َهَداء َوُقِضَي َبيَْنُهم ِبالَْحقِّ َوُهمْ  ِبيِّيَن َوالشَال  ِبُنوِر َربَِّها َوُوِضَع الِْكَتاُب َوِجيَء ِبالن 

  ."ُيْظَلُمونَ 
َوُنِفَخ ِفي : "۳۹ /۶۹(سوره زمر آيه » : قد نفخ فى الصور النفخة االولى «  )۲۲۹(

َماَواِت َوَمن ِفي اْالْرِض اال َمن َشاء اللُه ُثم ُنِفَخ ِفيِه اْخَرى  وِر َفَصِعَق َمن ِفي الس الص
   ".َفاَذا ُهم ِقَياٌم َينُظُرونَ 

خة نف نفخة أخرى العلى فتبعتها و انصعق  من فى االرض و السموات«  )۲۳۰(
وِر : " ۳۹/ ۶۸سوره الّزمر آيه : » الحيا َماَواِت َوَمن َوُنِفَخ ِفي الص َفَصِعَق َمن ِفي الس

  ."َفاَذا ُهم ِقَياٌم َينُظُرونَ  ثُم نُِفَخ ِفيِه اْخَرىاال َمن َشاء اللُه  ِفي اْالْرضِ 
 َبَعْثَناُكمُثم ":  ۲/  ۵۶سوره بقره آيه :  »من مراقد الفناء و قامت االموات« )۲۳۱(

  ."مِّن َبْعِد َمْوِتُكْم َلَعلُكْم َتْشُكُرونَ 
:  ۲۰/ ۱۳۵آيه  جزئى از سوره طه:  »و امتد الصراط السوي بين الورى« )۲۳۲(
َتَربٌِّص َفَتَربُصوا َفَسَتْعَلُمونَ " م ِويِّ َوَمِن اْهَتَدىمِ  ُقْل ُكل َراِط الس   ."ْن اْصَحاُب الصِّ
بنظر ميرسد که در بيان مبارک اشاراتى صراح به »: لميزان أالوفىنصب او « )۲۳۳(

اللُه الِذي انَزَل نقل فرموده اند. "را  سورۀ شورىٰ  ١٧ظهور اعظم است و جزئى از آيه 
اَعَة َقِريٌب  الس و نيز آيه مشابه با همان  -"الِْكَتاَب ِبالَْحقِّ َوالِْميَزاَن َوَما ُيْدِريَك َلَعل



اوَلَِٔك الِذيَن ":  ۱۸/  ۱۰۵سوره الکهف آيه  مضامين که کتاب الهى ميزان است در 
 توضيح:."َكَفُروا ِبآَياِت َربِِّهْم َوِلَقأِِه َفَحِبَطْت اْعَماُلُهْم َفَال ُنِقيُم َلُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة َوْزًنا

سنجش کفار  (منکرين)  اهلل ومتن سوره اشاره به قيامت  و ايمان به خدا و لقاء[
   .است]

َواْزِلَفِت الَْجنُة ":   ۲۶/  ۹۰سوره الشعراء آيه  » :و أزلفت  الجنة المأوى«  )۲۳۴(
کوير سوره الت –" َواْزِلَفِت الَْجنُة ِللُْمتِقيَن َغْيَر َبِعيدٍ : " ۵۰/  ۳۱سوره ق آيه  –  "ِللُْمتِقينَ 

  ."ُة اْزِلَفْت َواَذا الَْجن ":  ۸۱/ ۱۳آيه  
  ٣٦٢ص  

َواَذا الَْجِحيُم : "۱۲/۸۱: سوره تکوير آيه »و تسعرت نار اللظى«  )۲۳۵(
َرْت  رجوع کنيد به آيات   - توضيح،  : َكال انَها َلَظى) ۷۰/  ۱۵سوره معارج آيه  "(ُسعِّ
وره س:  »فضجت  النفوس بالنداء  قد قامت القيامة الکبرى « )۲۳۶(. ۱۶ا الى 

  .در قرآن)آيات مشابه  و ساير  -"َال اْقِسُم ِبَيْوِم الِْقَياَمةِ ":  ۷۵/  ۱قيامت آيه 
ُة ": ۳۴/۷۹سوره النازعات آيه » :و ظهرت الطامة العظمى« )۲۳۷( ام َذا َجاءِت الطَفا

  ."الُْكبَْرى
ُق : " ۵۰ /۴۴: سوره ق آيه  »و حشر من فى االنشاء «  )۲۳۸( ْرُض  َيْوَم َتَشقاْال

:َواَذا ُحِشَر الناُس َكاُنوا َلُهْم   ۶/۴۶ق آيه سوره   -  "َعنُْهْم ِسَراًعا َذِلَك َحْشٌر َعَليَْنا َيِسيرٌ 
: (َوَيْوَم َيْحُشُرُهْم َوَما  ۲۵/  ۱۷سوره الفرقان آيه   –اْعَداء َوَكاُنوا ِبِعَباَدِتِهْم َكاِفِريَن) 

ِبيَل) من فى َءَيْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللِه َفَيُقوُل  وا السْم ُهْم َضلْضَللُْتْم ِعَباِدي َهُؤَالء انُتْم اا
: ۸۹/   ۲۲سوره الفجر آيه :  »و جاء ربك و الملك صفا صقا« )۲۳۹(.  االنشاء

" َك َوالَْمَلُك َصفاَوَجاء َرب ت رجوع کنيد به تاريخ نبيل در بيانات حضرتحقيق ". ا َصف
باب اهلل االعظم نقطه اولٰى جّل ذکره به حروف حى قبل از  فرمان تبليغى تاريخى 

و  بعد  ۲۹۶مبارك  که نقل آيه فوق در سورۀ الفجر را در بشارت به ظهور جديد فرموده 
ى به اقصى نقاط ايران و  ممالك عرب بتيلغ کلمة اهلل از آن فرمان تاريخى، حروف حى

  و هند براى تبليغ و معرفى امراهلل عازم شدند. 



  ٣٦٣ص 
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  .١٢١مجموعه الواح مبارکه اشراقات و چند لوح ديگر ص   ٥١
 .١٨٢ -١٨٣مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر صص   ٥٢
  .٤٩٥ص  ٣؛ ج  ٢۶۸.و ١٠٣ص ١م . ج   ٥٣
  .٢٦٦ص  ٢م . ج   ٥٤
   .٣٩٤ -٣٩٥ص  ١م . ج   ٥٥
  .۲۳ص  ٢م . ج   ٥٦
  .١٤٣ص  ٣م . ج   ٥٧
  .١٣٩ص  ٣م . ج   ٥٨
  .١٩٥ص  ٣م . ج   ٥٩
  .١٧٠٣ص  ٤قان ج يو قاموس ا١٠٥م . ج ايقان شريف ص   ٦٠
  .٢١٩ص  ٣م . ج   ٦١
  .٣٧٠ص  ٣م . ج   ٦٢
  .٣١٥ص  ٢م . ج   ٦٣
  .٢٨٦ص  ٢. ج  م  ٦٤
  .١٣١ص  ٤م . ج   ٦٥
  .٧ -٨صص  ١م . ج   ٦٦
    .٨٩ص  ٢ج  و١٣٣و ١٠٧و ١٠٤صص  ١م . ج   ٦٧
  .١٠٧و  ٣ايقان شريف صص   ٦٨
   .۲۷۲مجموعه الواح اقتدارات ص   ٦٩
  .۴۱۵(کتاب مبين) ص ۱آ ق. اعلى ج   ۷۰
  .٢الواح مبارکه اشراقات و چند لوح ديگر ص مجموعه   ٧١



  .١٢١مجموعه الواح مبارکه اشراقات و چند لوح ديگر ص   ٧٢
   .۲۸۳رساله ايام تسعه ص   ٧٣
  .۱۰۴-۱۰۳صص  ۱م . ج   ٧٤
  .۳۶۱ص  ۱م . ج   ٧٥
  .۳۹۶ص  ۱م . ج   ٧٦
  .۲۳۵و  ۱۲۵ ، ۸۹ – ۹۱ صص ۲م . ج    ٧٧
  .۱۴۲ص  ۲م . ج   ٧٨
  .۱۶ص  ۱م . ج   ٧٩
  .۶۰ص   ۱م . ج   ٨٠
  .۱۶۹۲ص  ۴و قاموس ايقان ج  ۷۴ف ص ايقان شري  ٨١
  .۱۰۵-۱۰۴صص  ۱م . ج   ٨٢
  .۱۷۷ص  ۱م . ج   ٨٣
  .۴۱۴و  ۲۶۱صص  ۱م . ج   ٨٤
  .۴۵ايام تسعه ص رساله   ٨٥
  .۲۷۹ص  ۱م . ج   ٨٦
  .۳۸۸ص  ۱م . ج   ٨٧
  .۲۱۰ص  ۲م . ج   ٨٨
  .۲۶۱و  ۸صص  ۱م . ج   ۸۹
  .۲۹ص  ۲م . ج   ٩٠
  .۳۱ص  ۱م . ج   ٩١
  .۱۳۹ص  ۳؛ ج  ۱۲۵-۱۲۲صص  ۱م . ج   ٩٢
  .۶ – ۸صص  ۱م . ج   ٩٣
  .۸ص  ۱م . ج   ٩٤
  .۱۷۳ص  ۱م . ج   ٩٥



  .۱۹۵ص  ۴م . ج   ٩٦
  .۱۹۷ص  ۴م . ج   ٩٧
  .۱۳۴ص  ۲م . ج   ٩٨
  .۷۹باب  ۲مائده آسمانى ج   ٩٩

  .۳۳. لوح شماره ۶۸ – ۶۹صص  ۳لئالى حکمت ج     ١٠٠
  .۲۸۲ص  ۱م . ج   ١٠١
  .۱۸۰ص  ۲م . ج   ١٠٢
  .۲۰۲ص  ۲م . ج   ١٠٣
  .۸۶ص  ۲م . ج   ١٠٤
  .۱۰۴ص  ۱م . ج   ١٠٥
  .۲۷۸ص  ۱م . ج   ١٠٦
  .۵۲ – ۵۳ص  ۲م . ج   ١٠٧
  .۲۸۶ – ۲۸۷ص  ۱م . ج    ١٠٨
  .۲۴۶ص  ۲م . ج   ١٠٩
  .۱۶۶ص  ۲. ج ۱۱۵ص  ۱م . ج   ١١٠
  .۳۵۰ص  ۳م . ج   ١١١
  .۱۰ص  ۱م . ج    ١١٢
  .۱۸۹ص  ۱م . ج   ١١٣
  .۲۰ص  ۱م . ج    ١١٤
  .۸۸ص  ۱م . ج   ١١٥
  .۱۱۴و  ۱۰۷صص  ۱م . ج      ١١٦
  ٣٦٤ص 

  مآخذ و منابع
  .۳۰۶ص  ۵تفسير منهج الصادقين ج   ١١٧



  .۸۲. مقام محمود ص نافه مکنون. بخش سوم ، فصل سوم   ١١٨
  .۴۶رساله ايام تسعه ص   ١١٩
  .۱۱۶ص  ۱م . ج   ١٢٠
  .۱۲۵ص  ۱م . ج   ١٢١
  .۱۳ص  ۲م . ج   ١٢٢
  .۴۸ص  ۲م . ج   ١٢٣
  .۱۱۸ص  ۲م . ج   ١٢٤
  .۶۶و  ۳۸صص  ۱م . ج   ١٢٥
  .۶  - ۷صص  ۱م . ج   ١٢٦
  .۱۹۵ص  ۳م . ج   ١٢٧
  .۳۵۰و  ۲۰۷صص  ۳م . ج    ١٢٨
  .۶۹ ص ۱م . ج   ١٢٩
  .۲۲۷ص  ۲؛ ج  ۱۱۸ص  ۱ج  م .  ١٣٠
  .۱۲۲ص  ۱م . ج   ١٣١
  .۴۵و  ۲۹صص  ۲م . ج   ١٣٢
  .۶۴ - ۶۵صص  ۲۶بحار االنوار عّالمه مجلسى. ج   ١٣٣
  .۶ – ۷صص  ۱م . ج   ١٣٤
  .۲۹ص  ۱م . ج   ١٣٥
  .۷۲ص  ۱م . ج   ١٣٦
  .۴۳. لوح شماره ۷۶ص   ۳لئالى حکمت ج   ١٣٧
  .۱۲۸ص   ۲م . ج   ١٣٨
  .۲۴۴ص  ۳م . ج   ١٣٩
  .۱۶۱ص  ۲م . ج   ١٤٠
  .۱۲۴ص  ۲م . ج   ١٤١



  .۸ص  ۱م . ج   ١٤٢
  .۱۸۲ص  ۲م . ج   ١٤۳
  .۱۸۵ص  ۲م . ج   ١٤٤
  .۵ص  ۱م . ج   ١٤٥
  .۴۰ص  ۲م . ج   ١٤٦
  .۱۴۷ص  ۳م . ج   ١٤٧
  .۱۱ص  ۱م . ج   ١٤٨
  .۵۸ص  ۱م . ج   ١٤٩
  .۳۸۳و  ۵۶ص  ۱م . ج   ١٥٠
  .۴۶ص  ۱م . ج   ١٥١
  .۷۰قان شريف ص يا  ١٥٢
   .۴۳. لوح شماره ۷۶ص   ۳ج  لئالى حکمت  ١٥٣
  .۶۹ص  ۱م . ج   ١٥٤
  .۱۶۷ص  ۲م . ج   ١٥٥
  .۱۲ص  ۱م . ج   ١٥٦
  .۳۲۵ص  ۱م . ج   ١٥٧
  .۱۱۸ – ۱۲۰صص  ۲م . ج   ١٥٨
  .۴۹۵و  ۲۷۲صص  ۳م . ج   ١٥٩
  .۳۳۹ص  ۷تفسير شيخ ابوالفتوح رازى ج   ١٦٠
  .۲۰۵ص  ۱م . ج   ١٦١
  .۲۷۸ص  ۱م . ج   ١٦٢
لجنه ملى نشر آثار امرى به لسان فارسى و عربى.  .۱۳۰توقيعات مبارکه ص   ١٦٣

  بديع. ۱۴۹النگهاين. آلمان. 
  ص ۱بديع. آ. ق. ا. ج  ۱۳۲. م. م. م. امرى.  ۷لوح سلطان ايران. ص   ١٦٤



  بديع. ۱۲۰. م. م. مطبوهات امرى. ۶۶  - ۶۷ 
  .۴۸۳ص  ۱م . ج   ١٦٥
فارسى و عربى. . لجنه ملى نشر آثار امرى به لسان ۱۷توقيعات مبارکه ص  ١٦٦

  بديع. ۱۴۹النگهاين. آلمان. 
م .   ١٦٨     .۱۳۸ص  ۳م . ج   ١٦٧

  .۴۲ – ۴۳صص  ۱ج 
م .   ١٧٠     .۵۹ص  ۱م . ج   ١٦٩

  .۱۸ص  ۳م . ج   ١٧١  .۳۶۰ص  ۳ج 
. لجنه ملى نشر آثار امرى به لسان فارسى و ۱۷ - ۱۸توقيعات مبارکه ص   ١٧٢

  بديع. ۱۴۹عربى. النگهاين. آلمان. 
  .۴۳ص  ۱. ج م   ١٧٣
  .۲۰۳ص  ۲م . ج   ١٧٤
  .۲۹۵و  ۲۱۸ص  ۳م . ج   ١٧٥
  .۲۴۲ – ۲۴۳صص  ۳م . ج   ١٧٦
  .۳۵۹ص  ۳م . ج   ١٧٧
  .۷۹ص  ۱م . ج   ١٧٨
  .۶۹ص  ۱م . ج   ١٧٩
  .۲۲۷و  ۲۲۴صص  ۱م . ج   ١٨٠
  .۱۱۸ص  ۲م . ج   ١٨١
  .۱۳۱ص  ۲م . ج   ١٨٢
  .۶۳ ص ۱م . ج   ١٨٣
  .۲۳ص  ۲م . ج   ١٨٤
  .۱۷۲ص  ۲، ج ۱۹۵ص  ۳ج ؛  ۶۹ص  ۱م . ج   ١٨٥

  .۳۸ن شريف ص اايق  ١٨٦ 



  .۴۱۷ - ۴۲۰ص ص ۱م . ج   ١٨٧
  .۱۴۶ص  ۸تفسير شيخ ابوالفتوح رازى ج   ١٨٨
  .۵۳ص  ۲م . ج   ١٨٩
  .۵۳ص  ۲م . ج     ۱۹۰
  .۱۲۵ص  ۱م . ج   ١٩۱
       .۳۱۵ص  ۲م . ج   ١٩٢
  .۲۴۴-۲۴۵صص  ۳؛ ج  ۱۰۸-۱۰۹صص  ۲ ج ؛ ۲۹ص  ۱م . ج    ١٩٣
  .۲۱۰ م . ج  ص  ١٩٤
  .۴۷۵ص  ۱م . ج   ١٩٥
  .۱۴۱ص  ۲م . ج   ١٩٦
  .۱۴۱ص  ۳م . ج   ١٩٧
  .۲۰۵و   ۶۵صص  ۱م . ج   ١٩٨
  .۴۵ص  ۴م . ج   ١٩٩
  .۱۷۴ص  ۲م . ج   ٢٠٠
  ۹ص  ۱م . ج   ٢٠١
  .۱۴۳ص  ۱م . ج   ٢٠٢
  .۷ص  ۱م . ج   ٢٠٣
  .۱۳۷ص  ۱م . ج   ٢٠٤
  .۱۴ص  ۳م . ج   ٢٠٥
  .۵۶ص  ۲م . ج   ٢٠٦
  .۳۸۶ – ۳۸۵صص  ۸رازى ج  تفسير شيخ ابوالفتوح  ٢٠٧
  .۹۱ص  ۱م . ج   ٢٠٨
  .۱۶ص  ۱ج  .م  ٢٠٩
  .۲۲۴ص  ۲م . ج   ٢١٠



  .۲۰۷ص  ۳م . ج   ٢١١
  .۳۶۷و  ۲۴۳و  ۱۳۵صص  ۱م . ج   ٢١٢
  .۷۶ايقان شريف ص   ٢١٣
  ٣٦٥ص 

  مآخذ و منابع
  .۱۷۵مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر ص    ٢١٤
  .۷ص  ۲م . ج   ٢١٥
  .۱۴۷ص  ۴م . ج   ٢١٦
  .۲۲۴ص  ۲م . ج   ٢١٧
  .۱۲۲ص  ۱م . ج   ٢١٨
  .۲۷۰ -۲۷۱ص  ۱م . ج   ٢١٩
  .۳۹۵ص  ۱م . ج   ٢٢٠
  .۲۱۶ص  ۳؛ ج  ۲۷۸ص  ۱م . ج   ٢٢١
  .۱۴۲ص  ۲م . ج   ٢٢٢
  .۲۴۶ص  ۲م . ج   ٢٢٣
  .۲۰ص  ۲م . ج   ٢٢٤
  .۲۴۲ص  ۱م . ج   ٢٢٥
  .۳۲۱ص  ۲م . ج   ٢٢٦
  .۹ – ۵۰صص  ۲اذکار المفربين ج   ٢٢٧
   .۲۴۳ص  ۳؛ ج  ۱۵۹ص   ۲؛ ج  ۱۳۱ص  ۱م . ج   ٢٢٨
  .۲۷۹ص  ۱م . ج   ٢٢٩
  .۳۹۴ص  ۱م . ج   ٢٣٠
  .۹۵ص  ۱م . ج   ٢٣١
  .۲۴۳ص  ۱م . ج   ٢٣٢



  .۴۵۹م . ج ص   ٢٣٣
  .۱۲۴ص  ۲م . ج   ٢٣٤
  .۲۷۹مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر ص     ٢٣٥
  .۱۷۴ص  ۲م . ج   ٢٣٦
  .۱۴۹ص  ۳؛ ج  ۱۳۰ص  ۲ج م .    ۲۳۷
  .۸۳ص  ۱م . ج   ٢٣٨
  .۱۹۰ص  ۴م . ج   ٢٣٩
  .۳۶۸ص  ۱م . ج   ٢٤٠
  .۱۴۹ص  ۲م . ج   ٢٤١
  .۲۱۶ص  ۳م . ج   ٢٤٢
  .۱۳۹ص  ۳م . ج   ٢٤٣
  .۲۵ص  ۲م . ج   ٢٤٤
  .۲۳۵ص  ۲م . ج   ٢٤٥
  .۱۳۵ص  ۲م . ج   ٢٤٦
  .۲۳۴ص  ۲م . ج   ٢٤٧
  .۲۴ص  ۱م . ج   ٢٤٨
  .۱۳۷ص  ۱م . ج م . ج   ٢٤٩
  .۱۹۶ص  ۳آ. ق. ا. ج   ٢٥٠
  .۸۸ص  ۱م . ج   ٢٥١
  .۲۱۹ص  ۳م . ج   ٢٥٢
  .۳۱ص  ۱م . ج    ٢٥٣
  .۲۵۶ص  ۱م . ج   ٢٥٤
  .۳۹۶ص  ۱م . ج   ٢٥٥
  .۲۵۳ص  ۲م . ج   ٢٥٦



  .۱۵۸ص  ۱م . ج   ٢٥٧
  .۳۰۰ص  ۱م . ج   ٢٥٨
  .۶۹ص  ۱م . ج   ٢٥٩
  .۲۳۴ص  ۲م . ج   ٢٦٠
  .۱۲۵ص  ۱م . ج   ٢٦١
  .۱۶۵ص  ۲۳م . ج   ٢٦٢
  .۱۲۴ص  ۲م . ج   ٢٦٣
  .۱۰۵ص  ۱م . ج   ٢٦٤
  .۱۰۲ص  ۱؛ م . ج  ۸۳ – ۸۴صص  ۱م . ج   ٢٦٥
  .۴۳۷ص  ۱م . ج   ٢٦٦
  .۹۳ص  ۱م . ج   ٢٦٧
  .۳۴۸ص  ۱م . ج   ٢٦٨
  .۴۹۹ص  ۳م . ج   ٢٦٩
  .۸۹ص  ۱م . ج   ٢٧٠
  .۱۳۴ص  ۲م . ج   ٢٧١
  .۲۸۶و  ۳۴صص  ۱م . ج   ٢٧٢
  .۱۲۵ص  ۱م . ج   ٢٧٣
  .۴۰ص  ۲م . ج   ٢٧٤
  .۳۴۵ص  ۱م . ج   ٢٧٥
  .۴۳۸ص  ۱م . ج   ٢٧٦
م .   ٢٧٨    .۳۴۶ – ۳۴۸صص  ۱م . ج   ٢٧٧

  .۲۷۸و  ۱۹۵صص  ۳ج 
مجموعه   ٢٨٠    .۳۹۵ص  ۱م . ج   ٢٧٩

  .۷۸الواح مبارکه اشراقات و چند لوح ديگر ص 



  .۲۶۵مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر ص   ۲۸۱
  .۱۹ص  ۲م . ج     ٢٨٢
  .۳۳  - ۳۴ص ص ۱م . ج   ٢٨٣
  .۱۰۲ص  ۱م . ج     ٢٨٤
  .۱۰۳ص  ۱م . ج     ۲۸۵
  .۲۷۰ص  ۱م . ج     ۲۸۶
  .۱۱۲ص  ۲اسرار االٓثار ج     ۲۸۷
  .۶۱۳ص  ۵کشف االسرار ميبدى ج     ۲۸۸
  .۱۸۳ص  ۱سيرة النّبويّة ابن هشام ج     ۲۸۹
  .۳۵۰ص  ۳م . ج     ۲۹۰
    .۱۲۲ص  ۱م . ج     ۲۹۱
  .۳۱۴ – ۳۱۵وجوه قرآن صص     ۲۹۲
  .۸۸لوح مبارك قرن. مجمعه توقيعات مبارکه ص     ۲۹۳
   ۲۰۵ص  ۱ – ۲ ؛ فرهنگ جامع نوين ج ۱۲۰۴ص  ۱فمعين ج     ۲۹۴

  [لغت دخيل].    
  .  طبع طهران.۷۹تاريخ نبيل. فصل سوم ص      ۲۹۵
  .٤٢١ص  ١ج  ١٠١رحيق مختوم، قاموس لوح     ٢٩٦

   



  ٣٦٦ص 

  
  

  سى و يکم نافه
  

  تفسير آيات قرآن وتأويل 
   



  ٣٦٧ص 
  

  سى و يکم نافه
  تفسير آيات قرآن وتأويل 

حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در مکاتيب مبارکه به تفصيل و نيز باختصار تعداد  مقدمه
استناد آيات اند.  اين بيانات مبارکه بآيات قرآنيه را تفسير  و تبيين فرموده بيشمارى از 

حضرت عبدالبهاء صادر شده است.در  العلم راسخ فىالهى در ايقان شريف از قلم 
 کتاب اهلل عالم بتأويل آيات اهلل و  راسخ در علم اعالنلوحى مرکز ميثاق را بنا بنص 

اند که ختم الکالم و فاصل بين حق و باطل در دور اعظم امر بهائى است . فرموده
دع الخراصين المؤفکين و استمع لقول الحق  و الصريح الصدق : " ۱ قوله االحلىٰ 

ه الراسخ في العلم تأويلالمنصوص في کتاب اهلل مرکز الميثاق و مبين الکتاب العالم ب
". و نيز  در لوحى در  جواب استدعاى سائلى که تفسير سور و آيات قرآن  بنص صريح

را از حضور مبارك خواهش نموده در ضمن تکريم و  احترام به اين سفر آسمانى 
: "تفسير سور و آيات قرآن مجيد را خواهش فرموديد چيز  ۲ ميفرمايند . قوله االحلىٰ 

ال اين طيور ب * رحمانيه است اين آيات رنۀ الهوتيه و نغمۀوم شد ... مختصرى مرق
َو ٰما مگر (  *و پر شکسته را چه توانائى که در اين فضاء وسيع و أوج رفيع پرواز نمايد 

) را مالحظه نفرموده ايد. اين عبد خود را َيْعلَُم َتاْوۭيلَُه ِاال اهللُ َو الرّٰاِسخُوَن ِفى اْلِعلِْم 
بنظر ميرسد که آيات قرآن در متون   —قطره ئي از بحر علم مشاهده مينمايد" تشنۀ

) استدالل نقلى در بيانات کالمى است ؛ ۱مکاتيب به چند وجه زيارت ميشود : (
) در جواب سؤال  سائلين که معنى و مقصود آيه و يا تفسير سوره و يا آياتى از قرآن ۲(

) وصف حال و مآل بعضى از ۳اند ؛ ( را از حضور مبارك استدعاى جواب نموده
ناقضين و  معرضين و نظاير آن. نقل آيات قرآن در متن مکتوب  يا لوحى قبل از نقل 

نظاير آن و   " و" و "قال اهلل تعالىٰ کما قال و قوله الحقآيه مبارکه با اين بيان مبارك :"



آيه قرآن است در متن  نقل کامل آيه و يا جزئى از  يا در متن لوح  بدون اشاره به اينکه
  لوح زيارت ميشود. 

براى اينکه تحقيق در تفاسير و تأويالت آيات قرآنيّه از قلم مبارك با تفاسير علماى 
نمونه هائى از تفاسير و مؤلفين  . اسالم مقايسه شود تا تحقيقى تطبيقى حاصل گردد

نموده  تاليفبراى اطالعات عمومى از آنچه که متفکرين و علماى اسالم  قرآن صرفا
اند درج گرديده است تا ذهن محقق را معطوف به اين حقيقت سازد که بنا به استناد 

سوره آل عمران که در بيان مبارك نيز به آن استناد شده است ، امتياز ميان تاويل  ۷آيه 
نمونه هائى از تفاسير  علماى اسالم بنا به راسخون فى العلم و غير آن معلوم گردد.  

آيۀ مذکوره در  الواح مبارکه از ميان تفاسير معتبر و مورد قبول علما اسالم از نوع و  
فرق شيعه و سنّى  و متکلمين اسالم از مذاهب مختلفه استخراج و انتخاب شده 
است که اطالعات و  مقايسه اى تطبيقى و آگاهى وسيع ترى براى محقق فراهم 

اهل بهاء شروح و مقصود از آيات  آورد ولى براى اهل بهاء سنديّت ندارد و مقبول
نظر  .که از قلم معصوم حضرت عبدالبهاء صادر شده سندّيت داشته و معتبر است

باينکه حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه استدعاى سائلين را براى تفسير آيات قرآنيّه به عّز 
جواب مفتخر فرموده اند، اين حقيقت بديهى االستنتاج است که نفس جواب مبارك 

يّت آيات قرآنيّه را مبرهن ميسازد. خاصه که سراسر  استدالالت کالمى در ايقان اهم
سوره نور و لوح کّل الّطعام و  ۳۵شريف و لوح ابن ذئب و جواهر االسرار و تفسير آيه 

تفسير سورۀ والّشمس و غيره  در از الواح نازله در  شرح آيات و نيز اثبات حقانيّت 
 ريائه و حضرت نقطه اولٰى جّل عظمته نيز  مستند به آياتظهور حضرت بهاءاهلل جّل کب

  قرآنيّه و  احاديث ماثوره  نبوى و اخبار  مروى از ائّمۀ اطهار است . 
الزم به عرض اين نکته است که نقل  اکثرى از آيات قرآنيه در مکاتيب در نافه هاى 

و  و وجهسى ام و سى و يکم تکرار شده است. علّت آن اينست که آيات فوق بد
  مقصود نقل شده است ، وجه اول علّت نقل در مکاتيب و اشاره به ظهور اعظم و يا 

  



  ٣٦٨ص 
مسائل در مبادى و اصول و غيره است ؛ و وجه ديگر تفسير آيات منقول است و  مقايسه 
گرديده با نظرات مفسرين قرآن که چگونه قلم ملهم و  مصون از خطا آيات الهى را 

موده که در ميان اهل بها و  اهل حقيقت معارضى ندارد ؛ در  تفسير و تأويل فر
صورتيکه همان آيات الهى با وجود مآخذ اصلى آنها که صحابه و تابعين اند در تفاسير  
متعدده که درطول قرون و اعصار تاليف و طبع گرديده داراى تفاسير  گوناگون است 

  ح نميبود.وگر نه لزومى به تاليف متجاوز از سى تفسير و تشري
 ۳ فشريايقان : براى تفصيل رجوع کنيد به ايقان ) ۱: مأخذ در الواح و آثار نزولى

 علمدر : راسخون قوله العزيز   .مستطاب بيان فارسىدر کتاب  ؛ راسخون فى العلم −
 اصل ديگرى که بايد به آن توّجه کامل داشت بيان قلم اعلىٰ .  ۴ ائمه هدى هستند که

است که در آن روش تفسير آيات الهى را معيّن فرموده » و الّشمس«در تفسير سورۀ 
ْر  يا أيّها الّسائل اذا قصدَت حظيرَة القدس و سيناَء : " ۵ اند قوله تعالىٰ  القرب َطهِّ

جلّياِت اهلل ت كالّظنوِن و االٔوهام لترى بعين قلب ثّم اْخَلْع َنْعَلِي  .عن کّل ما سواه  كقلبَ 
م َو بأصل العل كتمسّ  …العرش و الثّرى الّٔن هذا اليوَم يوُم المکاشفة و الّشهود  ربِّ 

عون العلَم من دون بيّنة و ال کتاب منير   غنيًّا عن الذين كمعِدِنه ِلَترى نفسَ  فاعلم  …يد
جامعًة للمعان  لى تکونأالّوليّة و الرتبة االٔو و تعالى فى الحقيقة كباّن کلمَة اهلل تبار

لمة منها و فى کّل ک .تاّمات  احتجب عن ادراکها أکثر الناس نشهد باّن کلماته الّتى
و ه ال ٕاله ٕاال .أحد ٕاّال نفُسه و من عنده علم الکتاب   ُسِترت معانى ما اّطلع بها

روا القرآن کانو .المقتدر العزيز الوّهاب  نفين صنف ِص  اثّم اعلم بان المفّسرين الّذين فس
روه علي الباطن  روه على الّظاهر و غفلوا عن الباطن  .غفلوا عن الّظاهر و فس َو صنف فس

 كتبناه لعن قراءة ما کك الکسالُة بحيث تمنع كنذکر مقاالتهم و بياناتهم َلتأخذُ  و لو
باد ع كطوبى للّذين أخذوا الّظاهر و الباطن أولئ .المقام  لذا ترکنا أذکاَرهم فى هذا

و من أخذ  .الباطن انّه جاهل  كفاعلم من أخذ الّظاهر و تر .آمنوا بالکلمة الجامعة 



 الباطَن بايقاع الظاهر عليه فهو عالم کامل و من أخذ .الّظاِهر انّه غافل  كالباطَن و تر
  ".أشرقت عن افق العلم فاْعِرْف قدَرها و أْغِل مهَرها هذه کلمة .

براى تحقيق بيانات مبارکه در  ۶فاتحه  سوره — الرّحيم تفسير  بسم اهلل الرّحٰمن
الزمه آن رساله اى جداگانه است که مآخذ کليّۀ ›› بسم اهلل الّرحمن الّرحيم‹‹تفسير 

اقوال محققين و  علماء مذکور در اين لوح مبارك طبقه بندى شود و نظرات علماى 
مذاهب مختلفۀ اسالم درج و اين مجاهده از حوصلۀ اين رساله خارج است. براى 

از اطالۀ کالم به رؤس بعضى از بيانات مبارکه اشاره و  مآخذ آنها در صورت  پرهيز
هى الحقيقة ) : « ۳۷"  (ص  ۷ الباء التدويني) "۱دسترسى درج خواهد گرديد . (

هى الکلمة "  : « ۷ الباء التکويني) "۲؛ (» المجملة الجامعة الشاملة للمعاني االلهية
شامل المجمل الحائز للمعاني و العوالم االلهية . و العليا . والفيض الجامع الالمع ال

الحقائق الجامعة الکونية . بالوجه االعلى . الن التدوين طبق التکوين و عنوانه و 
 باء بهاءاهللال» "ظهوره و مثاله و مجاله و تجليه و شعاعه عند تطبيق المراتب الکونية

الباء « سالم في تفسير البسملةامام الهدى جعفر بن محّمد الصادق عليه ال» کما قال«
 »بهاءاهلل«و مقدس  كنام مبار:  در معارف اسالمى» بهاء اهلل«مأخذ  —"  ۸» بهاءاهلل

کتب تفسير و اصول مذاهب اهل سنّت و  شيعه مذکور است براى نمونه به  دربکثرت 
حمن : "بسم اهلل ارّ  ۹ تفسير کشف االسرار وعدة االبرار)  ۱سه مرجع اکتفا ميگردد : (

البآَء بهاءاهلل و الّسين سناءاهلل، و الميم ُملك اهلل ؛ از روى اشارت بر مذاق   -الرحيم 
خداوندان معرفت باِء بسم اهلل اشارت دارد ببهاء احديت ، سين بسناء صمديت ، 
ميم بملك الٓهيّت. بهآء او قيمومى ، سناء او ديمومى ، و ملك او سرمدى . بهاء او 

ريم و ملك او عظيم . بهاء او باجالل ، و سناء او باجمال ، و ملك او قديم و سناء او ک
  بى زوال . بهآء او دلربا ، و سناء او مهر  افزا و ملك او بى فنا 

  ٣٦٩ص 
  اى دور شده آفت نقصان ز کمالت  اى پيش رو از هرچه بخوبيست جاللت
  خورشيد برشك آيد چون ديد جمالت  زهره بنشاط آيد چون يافت سماعت



الباُء ِبّره باوليائه ، و الّسين ِسره مع اصفيائه و الميم منُّه على اهل والئه. باِء بّر او بر 
 اصول کافى )۲(؛ بندگان او ، سين سّر او با دوستان او، ميم منّت او بر مشتاقان او. " 

در کتاب التوحيد ذکر شده   " باب معانى االسماء وانشقاقها" در اصول کافى ۱۰
ان :" عن عبداهلل بن سناست قوله  آن حديثى از حضرت صادق عليه السالماست. و 

 الرحمن الرحيم) قال اهللالسالم عن تفسير(بسمابا عبداهلل عليهقال،سالت
حديث  اين)  تفسير صافى ۳(؛  :الباءبهاءاهلل،والسين سناءاهلل والميم مجداهلل..."

نيز بنقل از  اء بسم اهلل الرحمندر تفسير صافى مال محسن فيض کاشانى در تفسير ب
المجمع وفى الکافى  : "رويهما فى ۱۱ ساير کتب تفسير شيعه نقل گرديده است. قوله

ن سناء اهلل والسي بهاءاهلل الباء السالمالصادق عليهوالتوحيد والمعانى والعياشى عن
» لرّحيممن اباسم اهلل الرّح«تحقيق در مأخذ بيان مبارك در بارۀ   — والميم مجداهلل"

قوله االحلٰى : "والقوم انما اعتبروا » سين«حرفو » باء«حذف الف بين حرف 
الحذف و التقدير لاللف بين الباء و السين جهالو سفها." . در  قرآن مجيد ابتداى 

وع شر »بسم اهلل الّرحمن الّرخيم«با » التّوبة: « ۹کلّيۀ سوره ها باستثناى سورۀ ألَبٰرآَءٌة 
متصل است و الف فى مابين حذف شده » س«به حرف » باء«حرف  شده است که

در کتاب البيان فى  )۱: (نمونه هائى از نظرات علماى قرآن باين شرح است —است
الباء : من : « ۱۲َغريِب ِاعراِب الُقران تاليف ابوالبرکات بن َاالٔنبارى ، مؤلف مينويسد 

(بسم اهلل) : زائدة ، و معناها إاللصاق ، و ُکِسرت لوجهين: أحدهما : لتکون حرکتها 
من جنس عملها. والثانى : فرقا بينها و بين ما اليلزم الجر ؟ فيه کالکاف ، و حذف 
االٔلف من (بسم اهلل) فى الخط ، لکثرة االستعمال ، و طولت الباء لمکان حذف 

حذف فى غير (بسم اهلل) ، و لهذا ُکتب ، اقرأ باسم ربك و ال تحذف االٔلف ، و ال ت
االٔلف منه ٕاذا ادخلت عليه غير الباء  من حروف الجر ، کقولك : السم اهلل حالوة ، 
و ال اسم کاْسِم اهللِ . [در  زير نويس کتاب محققين اين تاليف اضافه کرده اند که: 

فى االٔصل (بسم) و جاء فى المطالع  "أقرأ باسم ربك" به اين صورت بوده است:
و اْخَتَلَف النحويون فى موضع الجار و المجرور على وجهين: فذهب  —النصرية ] 



و ذهب  …البصريون ٕالى أنه فى موضع رفع ، الٔنه خبر مبتدأ محذوف، و تقديره ، 
) ۲؛ (»  اهلل بسم أتالکوفيون ٕالى أنه فى موضع نصب بفعل مقّدر ، و تقديره : ابتد

ر تفسير عيّاشى از علماى معتبر مذهب شيعه مانند ساير کتب تفسير ، تعداد آيات د
ت يکى از هف» بسم اهلل الّرحمن الّرحيم«سورۀ فاتحه را هفت سوره خوانده است. 

ن رفعه قال : « ۱۳آيات در سورۀ فاتحه ذکر کرده است  عن يونس بن عبد الرحمن عم
ال َلَقْد آَتيْٰناَك َسبًْعا ّمَن الَمٰثاۭنى َو الُقرآَن الَْعۭظيَم" ق : سألت أبا عبداهلل عليه السالم "وَ 

ارك بيان مب −»… بسم اهلل الرّحمن الرّحيم: هى سورة الحمد و هى سبع آيات ، منها 
  ."والقوم انما اعتبروا الحذف و التقدير لاللف بين الباء و السين جهالو سفها: "۱۴

نقل قسمتى ارك در متن لوح مب —بسم: در کتب تفسير «. رجوع کنيد به قبل در تفسير 
در  علمراسخين في الدر تفسير باء است و او را از  از شرح قصيده سيد کاظم رشتى

 . قد بين فيهذا الراسخ في العلم الشهير الشريف: "و  ۱۵قرآن محسوب فرموده اند 
لبراءة سوره ا جميع المواضع من شرحه المنيف بعبارات شتى"؛ بيان مبارك در باره

و لما نزلت سورة البراءة في : " ۱۶(سوره توبه)  که بدون بسم اهلل نازل شده است 
الفرقان. مجردة عن البسملة فابتدء فيها بالباء دون غيرها من الحروف لجامعيتها و 

ان الباء : " ۱۷ بيان مبارك؛ » الباء التدوينى«" . رجوع کنيد به قبل در شرح کامليتها
تي جامع لمعانى جميع الحروف و الکلمات. و شامل لکل الحقائق و حرف الهو

ع " . مانند قبل رجواالشارات و مقامه مقام جمع الجمع في عالم التدوين والتکوين
  الباء «و » الباء التدوينى«کنيد به 

  ٣٧٠ص 
ابن   مأخذ —"بالباء ظهر الوجود» و قال محيي الدين: " ۱۸؛ بيان مبارك » التکوينى

عربى در  اثر معروف فتوحات مکيّه ، در (الباب الخامس فى معرفة أسرار بسم اهلل 
الرحمن الرحيم و الفاتحة من وجه ّما ال من جميع الوجوه) شرح مفصلى در 
اينخصوص نگاشته است که حضرت عبدالبهاء معنى باب و نقطه را از او نقل 

لما أردنا ان نفتتح معرفة : «۱۹شرح است اند. مأخذ بيان فوق در  کتاب به اين فرموده



الوجود و  ابتداء العالم الذى هو عندنا المصحف الکبير الذى تاله الحق علينا تالوة 
حال کما ان القرآن تالوة قول عندنا فالعالم حروف مخطوطة مرقومة فى رق الوجود 

تکلم عليه الذى نو هذا کتاب أعنى العالم … المنشور و ال تزال الکتابةفيه دائمة أبدا 
هى آية أولى  وعلى اسرار الفاتحة وبسم اهلل فاتحة الفاتحة أردنا ان نفتتح بالکالم 

دمنا فأقول انه لما ق… منها أو مالزمة لها کالعالوة على الخالف المعلوم بين العلماء 
ان االسماء االلهية سبب وجود العالم و انها المسلطة عليه و المؤثرة لذلك کان بسم 

 الرحمن الرحيم عندا خبر ابتداء مضمر و هو ابتداء العالم و ظهوره کانه يقول ظهور اهلل
ة فانى أريد أن أدخل الى ما فى طّى البسملة و الفاتح…العالم بسم اهلل الرحمن الرحيم 

ميز بسم بالباء ظهر الوجود و بالنقطة تو نقول  من بعض االسرار کما شرطنا فلنبين
 يل للشبلى رضى اهلل عنه أنت الشبلى فقال أنا نقطة التى تحتق العابد من المعبود

بيان  –» قولنا النقطة للتمييز و هو وجود العبد بما تقتضيه حقيقة العبوديةالباء و هو 
": در معنى اسم ، بيان مبارك در بارۀ اسماء و و نبتدء ببيان معنى االسم: "۲۰مبارك

تشريح » واحديت«و » أحديت«تب صفات الهيه و مراتب ظهور آن است و در مرا
اند. در اين قسمت از لوح مضمون بيان مبارك اينست که در مقام أحديت ظهور فرموده

و بروزى از صفات الهى نيست. و در مقام واحديت است که ظهور  و تعين اسماء و 
 ان االسماء االلهية مشتقة من الصفات التى: «صفات الهى ظاهر ميشود. قوله االحلىٰ 

کماالت لحقيقة الذات و  هي أي االسماء في مقام أحدية الذات ليس لها ظهور هى 
و تعين . و ال سمة و ال اشارة و ال داللة . بل هى شؤن للذات بنحو البساطة و الوحدة 
االصلية . ثم في مقام الواحدية لها ظهور و تعين و تحقق و ثبوت و وجود فائض منبعث 

تفصيل رجوع فرمائيد به نافۀ نهم (تعليقه) در  اين  براى —» من الحقيقة الرحمانية
" : در معنى رحمت في بيان الرحمن و الرحيم )و نقول: "( ۲۱ بيان مبارك —مجموعه 

ان الرحمة عبارة عن الفيض االلهي الشامل «مطلب اول، ميفرمايند. قوله االحلٰى : 
ع يء) رجوبراى (وسعت رحمته کل ش» لجميع الموجودات وسعت رحمته کل شيء

، رحمت را به دو رحمت ذاتيه الهيه و رحمت صفاتيه مطلب دوم کنيد به نافه سى ام؛ 



 ية االهيةبالرحمة الذاتو انها تنقسم قسمين «تقسيم بندى فرموده اند. قوله االحلٰى : 
. و هي عبارة عن افاضة الوجود بالفيض االقدس االعلى في جميع المراتب و 

الفائضة من الحضرة الرحمانية  و بالرحمة الصفاتية…  المقامات التي ال نهاية
ر تقسيم ، دسوم  مطلب؛ » بالفيض المقدس االول بحسب االستعداد و القابليات

بندى ديگرى در رحمت صفاتيه ، اشاره به رحمت عام و رحمت خاص ميفرمايند که 
واحدة کل  و«در کتب تفسير قرآن نيز اين تقسيم بندى و شروح درج گرديده است: 

منهما تنحل الى رحمة عامة . التى تساوت فيها الحقائق الموجودة من حيث الوجود 
، مطلب چهارم؛ »ظهر برهانها . و انکشفت أسرارها رحمة خاصةالعلمي و العيني . و 

در خاتمه لوح شرح ديگرى در خصوص رحمت عام و خاص خداى متعال بيان 
الذي به وجود الهيکل القدسية . و ترى ان الفيض االقدس الخاص «ميفرمايند : 

ة هو افاضة الهداية الکبرى و ايقاد نارالمحبالکينونات المنزلة اللطيفة الروحانية. 
مدد  . و ال االلهية الموقدة في القلوب الصافية المشتعلة من النفس الرحماني

السبحانى . والفيض االلهى و الجود الصمدانى .  و التجد ان الفيض المقدس 
اني . هو افاضة الکماالت و الفيض الوجداني . و الصفات و الملکات و العطاء الرب

هاتان فالروحانى . و الخصائل و الفضائل التي بها حيات العالم و نورانية سائر االمم. 
. الصادرتان من الفيض االقدس االلهى  الرحمتان الذاتيتان أي الخاصة و العامة

   الذاتي مذکورتان في البسملة التي
  ٣٧١ص 

، در شرح و مقصود از رحمت صفاتى بيان مبارك مطلب پنجم؛ » فاتحة االيجاد 
ن ) الخاصة و العامة . الصادرتاو أما الرحمتان الصفاتيتان«(اينست قوله االحلٰى : 

من الفيض المقدس الصفاتى فهما مذکورتان في الفاتحة  التى هي بيان المحامد و 
  ».النعوت االلهية

 براى اختصار به چند تفسير و کتب  – در معارف اسالمى رحمان . رحيمتفسير  
أى باسم اهلل الرحمن الرحيم ظهر : « ۲۲ فتوحات مکيّه)  ۱کالمى اکتفا ميگردد. (



العالم و اختص الثالثة  االسماء الن الحقائق تعطى ذلك فاهلل هو االسم الجامع 
نيا و االٓخرة بها رحم کل شئ من الرحمن صفة عامة فهو رحمن الد لالسماء کلها و 

مرحوم فيض  تفسير صافى) ۲؛ (» العالم فى الدنيا و لما کانت الرحمة فى االٓخرة
کاشانى در شرح معانى الرحمن و الرحيم ، نقل احاديث مروى از ائمه اطهار را نموده 

قه اطف علٰى خلالۭذى يرحم ِبَبْسط الّرزق علينا و فى رٰواية العٰ   اَلرحٰمنُ :  ۲۳و مينويسد 
نٰياٰنا بٰنا فى ادٰياِنٰنا و د اَلرۭحيمُ بالّرزق ٰال يقطع عنهم مٰواّد رزقه و ان انقطُعوا عن طاعته 

و ٰاخرتنا خّفف عليَنا الّدين و جعله َسهًال حنيفًا خفيًفا و هو يرحمٰنا بتميزٰنا من اعٰدأِه 
رزق کّل مخلوق ٰما به قوام وجوده و کٰماله الّاليق به فالرحمة  الرحٰمانية تعّم  اقولُ 

 َشيىٍٔ َخلَْقُه ُثم جميع الموجوٰدات و  تشتمل کل النّعم کما قال اهلل سبحانه َاْحَسَن ُکل
ا الرحمُة الرحيميّة َهٰدى ة بالمؤمنۭين ّص بمعٰنى التّوفيق ِفى الّدنٰيا و الّدين فهى مخت و ام

ين  ال ق… و ٰما ورد من شمولٰها للٰکافرين فانّما هى من جهة دعوتهم الى االيٰمان و الّدۭ
ادق عليه الّسالم الّرحٰمن اسم ٰخاّص لصفة عاّمة و الّرحيم اسم ٰعام لصفة خاّصة  الص

مور  الٔ و قال عيٰسى بن مريم الّرحٰمن رحٰمن الّدنٰيا و الّرحيم رحيم االٔخرة يعنى فى ا
  ».االٔخروية

 : ۲۴قوله االحلىٰ  )۷/۱۴۲:  اعرافسوره ( تفسير آيه ساريکم دار الفاسقين
اصل آيه در سوره اعراف به اينصورت است مأخذ  —" حال تفسير اين آيه جائز نه"

ْوِعَظًة َوَتْفِصيًال لُِّكلِّ َشْيٍء َفُخْذَها : "قوله تعالىٰ  لَْواِح ِمن ُكلِّ َشْيٍء مَوَكَتبَْنا َلُه ِفي اال
ٍة َواُمْر َقْوَمَك َياُخُذوْا ِباْحَسِنَها  ِريُكْم َداَر اْلَفاِسِقينَ ِبُقو او  ". (ترجمه : و نوشتيم براىَسا

براى همه چيز پس بگير آن را بجد و جهد  در لوحهاى تورية از هر چيز پندى و بيانى از
 —و امر کن قومت را که اخذ کنند باحسنش زود باشد بنمائيم شما را سراى فاسقين) 

نظر باينکه حضرت مولى الورى ارواحنا فداه تفسير اين آيه را در دورۀ مبارك بيان 
  نفرموده اند به ترجمۀ آيه اکتفا ميگردد.

زم است الرسد براى آشنائى بيشتر با بيانات مبارکه بنظر مي−"۲۵انشقاق قمر"أويل ت
کار رفته ب كو اصطالحاتى که در لوح مبار مختصرى در مطالب و الفاظتحقيق  که



انشقاق قمر « اضمحالل نفسي) ۱( عبارتند از: بعمل آيد. رؤس بعضى از آنها است
اضمحالل را معانى متعدده است . محصور معنى ظاهر نبوده از آنجمله مقصود 

) "چون نير اعظم و شمس قدم از مشرق يثرب و بطحا ظاهر گشت ۲(؛ » است نفسي
د . لذا اين نگشتن ىءاين نفوس موفق بايمان نشدند و از آن شمس افق توحيد مستض

اشاره  " ۲۶ چون بر آمد شمس آن شق القمر" )۳( ؛نجوم ساقط و قمر منشق گشت" 
در آثار   فصيل بيشتر رجوع کنيد به مآخذ اشعاربه بيتى از  مثنوى مولوى است. براى ت

نکه در الواح نظر بايمأخذ تبيين مبارك در الواح نزولى  —بهائى، تاليف وحيد رأفتى
عديده اى مسئلۀ انشقاق قمر از لسان وحى جمال اقدس ابهى در اشاره بظهور جديد 

است به در خصوص عدم اقبال و اعراض ناس  نازل گرديده و  از حد احصا خارج 
مهيمن  ، در  لوحى الفيك نمونه اشاره و  به تأويل آن در ايقان شريف اکتفا ميگردد. 

قد اشرقت : "  ۲۷قلم اعلى به اين اعالن ُدّرى ناطق قوله عّز بيانه و جّل کبريائه 
قمر  ، براى تأويل شق ال ب"؛ الّشمس و انّشق القمر و سقت النّجوم ان انتم تشعرون

: "ِاْقَتَرَبِت  ۱/۵۴سوره قمر آيۀ  مأخذ در قرآن —۲۸به ايقان شريف مراجعه فرمائيد 
اَعُة َو ْانَشق الَْقَمُر"  احاديث در انشقاق قمر  در  مأخذ شق القمر در احاديث —الس

کتب حديث به تفصيل از قول صحابه نقل شده است. براى پرهيز از تطويل کالم ، 
  به نقل چند 

  ٣٧٢ص 
 به معنى ظاهرى آن تعبير و تفسير گرديده و آنرا از متشابهات» انشقاق قمر «حديث که 

: "و قال ابن مسعود : انشّق القمر على  ۲۹) بحار االنوار ۱ندانسته اند اکتفا ميگردد. (
) بحار االنوار ۲عهد رسول اهلل ص شّقتين ، فقال لنا رسول اهلل ص اشهدوا اشهدوا" ؛ (

اقتربت : « اسناده عن ابن عبّاس رضي اهلل عنه سئل عن قوله تعالىٰ : "الصدوق ب ۳۰
قال : انشّق القمر على عهد رسول اهلل ص حتّى صار بنصفين » الّساعة و انشّق القمر

يعرضوا  و ٕان يروا آية«،  و نظر ٕاليه الناس و أعرض أکثرهم ، فأنزل اهلل تعالى جّل ذکره 
  —) فقال المشرکون : سحر القمر ، سحر القمر"۲ (سوره قمر آيه» و يقولوا سحر مستمر



نازل شده  ۲که در سورۀ قمر آيه » اقتربت الّساعة«در همان مأخذ ، در تفسير  تحقيق
است ، از قول حضرت رسول اکرم ص حديثى در انشقاق قمر نقل شده و در انتهاى 

ئم ع بيان قا را خروج» اقتربت الّساعة«بنقل از  پيغمبر اکرم ص مقصود از  حديث ، 
قال : قربت القيامة فال يکون بعد رسول » اقتربت الّساعة«  - ۱: "  ۳۱ است فرموده

ّن قريشًا فا» و انشّق القمر«اهلل ص ٕاّال القيامة و قد انقضت النّبوة و الرسالة ، قوله  
سألت رسول اهلل ص أن يريهم آية فدعا اهلل فانشّق القمر بنصفين حتّى نظروا ٕاليه قّم 

» الساعة اقتربت«و روى أيضًا في قوله : أي صحيح ، » فقالوا هذا سحٌر مستمر «لتأم ا
در بر رسى مقصود از ساعت که بنقل از حضرت رسول اکرم  −" قال : خروج القائم ع

معنى فرموده و  انشقاق ظاهرى و فيزيکى (قمر)  که بطالن آن » خروج قائم «آنرا به 
بثبوت  ۱۹۶۰وم کرۀ ماه و  فتح آن در اواخر دهۀ در  قرن هاى بعد با چرخش مدا

رسيد . اعجاز  تاويالت مبارکه در ايقان از قلم وحى و  تفسير حضرت عبدالبهاء در 
چون نير : " ۳۲ بيان مبارك —مقصود از انشقاق قمر که در قبل بيان مبارك زيارت شد

نشدند  ايماناعظم و شمس قدم از مشرق يثرب و بطحا ظاهر گشت اين نفوس موفق ب
" نگشتند . لذا اين نجوم ساقط و قمر منشق گشت ىءو از آن شمس افق توحيد مستضي

. بوضوح معلوم ميشود که راسخ در علم معنى انشقاق را ميداند و  ديگران از فهم آن 
به مفاهيم ديگرى نيز نقل شده » شق القمر«روايات و احاديث تحقيق  —عاجزند

: "عدٌة من اصحابنا ،  ۳۳از حضرت امام حسين ع  است. از جمله در  خبرى است
عن محّمد بن سنان ، عن ابن مسکان عن ٕاسماعيل بن عّمار ، عن أبي عبداهلل ع  …

قال : کان رسول اهلل صلّى اهلل عليه و آله ٕاذا روئي في اللّيلة الظلمآء روئي له نور کأنّه 
  شقة قمر".

 الف ، مآخذ در معارف شيعه يث :نمونه هائى از تفاسير علماى اسالم و کتب حد
) در کتاب معانى ۳؛ (۳۵) تفسير ابو الفتوح رازى۲؛ ( ۳۴) تفسير  منهج الصادقين۱: (

االخبار شيخ صدوق از محّدثين و علماى معتبر شيعه در باب (معنى الشمس و القمر 
و الزهرة و الفرقدين) معنى شمس و قمر را بنقل از احاديث مروى درج نموده است 



که مقصود از شمس همان معانى است که در آثار حضرت نقطۀ اولٰى و جمال اقدس 
عن أنس بن مالك قال: : "…  ۳۶ ۱ابهٰى نيز  نازل گرديده است. حديث شماره 

صلّى رسول اهلل صّل اهلل عليه و آله صالة الفجر ، فلّما انفتل من صالته أقبل علينا 
ك ال: معاشر النّاس من افتقد الشمس فاليستمسبوجهه الکريم على اهلل عّز و جّل ثّم ق

بالقمر ، و من افتقد القمر فاليستمسك بالزهرة ، فمن افتقد الزهرة فاليستمسك 
شمس، و : أنا ال صلّى رسول اهلل صّل اهلل عليه و آلهقال رصول اهلل  بالَفْرَقَديِن . ثّم 

: ۲لفرقدان." حديث شماره ، و فاطمة الزهرة ، و الحسن و الحسين ا علي القمر
عن جابر بن عبداهلل ، قال . قال رسول اهلل صّل اهلل عليه و آله : اقتدوا بالشمس …"

فإذا غابت الشمس فاقتدوا بالقمر ، فإذا غاب القمر فاقتدوا بالزهرة  فاذا غابت الزهرة 
رة؟ و ما هفاقتدوا بالفرقدين فقالوا: يا رسول اهلل فما الشمس؟ و ما القمر؟ و ما الزّ 

الفرقداِن ؟ فقال : أنا الشمس ، و علٌي القمر ، و الزهرة فاطمة ، و الَفرَقداِن الحسن و 
: "روى  ۳۷) تفسير بيضاوى ۱: (ب ، مآخذ در کتب علماى اهل سنّتالحسين." ؛  

  ان الکفار سألوا رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم آية فانشق القمر و قيل معناه سينشق 
  ٣٧٣ص 

اين  قتحقيوم القيامة و يؤيد االول أنه قرئ و قد انشق القمر أى اقتربت الساعة" ي
 جيلمأخذ در ان؛   شق القمر در معارف بهائى استحديث نبوى دقيقًا موافق تأويل 

  .۲۹آيه  ۲۴متى باب 
ر کل ذکر انبياء ذک"تأويل أصحاب رس . .  تعداد پيغمبران در قرآنعلّت ذکر 

مقام نبوت مقام افاضه و استفاضه "د و تحديد انبياى الهى . مقامات توحي"است
  "است

متون بيانات مبارکه در قسمتى از لوح مبارك در جواب سائل در مسائل و مطالبى از 
معضالت و رموز و متشابهات در قرآن کريم است که قلم تواناى حضرت من طاف 
حوله االسماء در  تبيين قسمتى از فقرات ايقان شريف در مقامات جمع و فرق انبياى 

کت آمده است . اين حقيقت از متن لوح الهى و تأويل و تفسير آيات قرآنيّه بحر



بوضوح مفهوم ميگردد . قسمتى از لوح مبارك درج و مطالب و مسائل در آنرا طبقه 
مراجع تحقيق در مأخذ مطالب مندرجه در لوح مبارك .   بندى نموده و  ميپردازد به

کل  هولى فى الحقيق"در قرآن بيست و هشت پيغمبر بظاهر مذکور . :  ۳۸قوله االحلٰى 
. زيرا از براى مظاهر مقدسه دو مقام است . مقام توحيد و مقام تحديد . در  مرموز

ال ُنفرُق بين احٍد من ( مقام توحيد حقيقت واحده هستند. در اين مقام ميفرمايد 
در اينمقام ذکر انبيا ذکر کل است .  ...) ٨٤/٣و  ١٣٦/٢و  ٢٨٥سوره هاى   .رسله

و مقام ديگر مقام تحديد است و آن بحسب مراتب و  نام احمد نام جملۀ انبياست .
الُرُسل  فضلنا بعُضهم على  كتل(شؤن مظاهر مقدسه است . در اين مقام ميفرمايد 

اص از آن تأثّرى خ كمثل اين مقام مثل بروج است که آفتابرا در هر ي )٢٥٣/٢. بعض
 . تکمت ذکر بيست و هشت چه چيز اسحو درجاتى از حرارت مختلف است ... 

نظر بحکمتهابى بالغة الهى در زمان ختمى مآب روحى له الفداء  معلوم است که اين
وقوعاتى دست ميداد و بمقتضاى وقت و اقتضاى حال وقوعات پيغمبران سلف نازل 

ر بحکمت ظلهذا ذکر بعضى از پيغمبران و وقوعات ايامشان نميشد و بيان ميگشت. 
در  و . است نبوت مقام افاضه و استفاضهمقام و چون  . بالغه در قرآن عظيم شد

و ماه را در دور فلکى بيست و  .عالم خارج مثال مجسمش کوکب قمر مکرم است 
 و .اما حضرت مه آباد و حضرت زردشت در قرآن تلويحا مذکور  هشت خانه محقق

نفسى تا بحال پى نبرده چنانچه اصحاب رس و أنبيائشان ذکر نموده . و اين رس رود 
ت و اين پيغمبران ذي شان متعدد بودند . از جمله حضرت مه آباد . و ارس اس

براى  "مقامات توحيد و تحديد انبياى الهى: " تحقيق اول —حضرت زردشت بود
در "الحلٰى : . قوله امأخذ بيان مبارك  —تفصيل بيشتر رجوع کنيد به ايقان شريف 

نام   –"...ه کل مرموز قرآن بيست و هشت پيغمبر بظاهر مذکور . ولى فى الحقيق
» رسول«: اسماء انبياى مذکوره در قرآن مجيد که از آنها به  پيغمبران مذکور در قرآن

ِلَمَن  «و  نيز ذکر اينکه او از مرسلين است  » اَْرَسلْٰنآ« و يا قبل از ذکر نامشان » نبيًّا«و 
ر رسالت آنها " داللت ب َنِبيًّا"ٰکاَن َرُسوًال و يا اينکه تاييد بر رسالت است » اْلُمْرَسۭلينَ 



است. بيان مبارك حضرت عبدالبهاء جل ثنائه در مورد تعداد انبياء مذکور در قرآن 
نبى و رسول را تاييد فرموده اند بشرخ ذيل است. آياتى که داللت  ۲۸کريم که تعداد 

دوم  حقيقتبر رسالت و نبّوت آنان مينمايد ذکر شده تا تحقيقى در بيان مبارك گردد. 
 طلب اولم: در کتب تفسير و علوم قرآن در بارۀ نام و تعداد آنان تحقيق شده است.  

سورۀ بقره اشاره به بيست و هشت رسول که در  ۲۱۳، در تفاسير  قرآن در ذيل آيۀ 
سورۀ بقره  ۲۱۳/٢) در  تفسير بيضاوى در ذيل آيۀ ۱کتب مفسرين درج  شده است. (

ًة وَ : " ماُس انَزَل َمَعُهُم اْلِكَتاَب ِبالَْحقِّ َكاَن النِريَن َوُمنِذِريَن َوا اِحَدًة َفَبَعَث اهللُ النِبيِّيَن ُمَبشِّ
 ِلَيْحُكَم َبيَْن الناِس ِفيَما اْخَتَلُفوْا ِفيِه َوَما اْخَتَلَف ِفيِه اال الِذيَن اوُتوُه ِمن َبْعِد َما َجاءتُْهمُ 

ْذِنِه َواهللُ َيْهِدي مَ الَْبيَِّناُت َبْغًيا بَ  ِذيَن آَمُنواْ ِلَما اْخَتَلُفواْ ِفيِه ِمَن الَْحقِّ ِبان ْيَنُهْم َفَهَدى اهللُ ال
ْسَتِقيمٍ  َلى ِصَراٍط ممتفقين على الحق فيما بين آدم و ادريس أو  ۳۹" مينويسد َيَشاء ا" :

أى  …فترة ادريس أو نوح نوح أو بعد الطوفان أو متفقين على الجهالة و الکفر فى 
فاختلفوا فبعث اهلل و انما حذف لداللة قوله فيما اختلفوا و عن کعب الذى علمته من 

  عدد 
  ٣٧٤ص 

المذکور فى  واالنبياء مائة و  أربعة و عشرون ألفا و المرسل منهم  ثالثمائة و ثالثة عشر 
) در تفسير شيخ ابوالفتوح رازى در ذيل ۲؛ (…"  القرآن باسم العلم ثمانية و عشرون

جملۀ اقوال خارج نيست از : "…  ۴۰سورۀ بقره ، مفسر مينويسد  ٣۲۱/٢همين آيه 
آنکه مردم همه بر يك ملت بودند از کفر  و الکفر على اختالف انواعه  يکىسه قول 

يشان ر ميان اآنکه بر يك ملت بودند از خدا شناسى و مسلمانى و د يکىملة واحدة و  
از بى تکليفى و بعث اهلل النبيين خداى بفرستاد  سيم خالف نبود در دين و  قول

پيغمبرانرا و جمله ايشان صد و بيست و چهار هزار بودند على ما جاء فى االخبار و از 
 بيست و هشت مذکورند در قرآن باسماء اعالمايشان سيصد و سيزده رسول بودند و 

  -العزمند نوح و ابراهيم و موسى و عيسى و محمد عليه السالم "و پنج از ايشان اولو
ُسًال َقْد  ُوَ ازسورۀ نساء ( ۴/ ۴۱۶آيۀ : « ۴۱در کتاب اعالم قرآن مينويسد  مطلب دوم



قرآن  )َقَصْصَناُهْم َعَلْيَك ِمن َقبُْل َوُرُسًال لْم َنْقُصْصُهْم َعَليَْك َوَكلَم اهللُ ُموَسى َتْكِليًما
د از بيست و چهار پيغمبر نامبرده و از آدم و عزيز و لقمان هم ياد کرده است. مجي

بموجب قرآن مجيد آدم را اصطفاء شامل آمده و به لقمان حکمت ارزانى شده اما 
 در هر حال عزيز نه در تورات… راجع به عزيز فقط گفتار يهود در بارۀ او منقول است 

 " بى گمان انبياء بنىَلْم َنْقُصْصُهْم  "و نه در قرآن بسمت نبوت موصوف نيست.
يهود  –اسرائيل و پيغمبران و رسوالن غير اسرائيلى را شامل است. الف: انبياء يهود 

عالوه بر موسى کليم به نبوت چهار پيغمبر بزرگ و دوازده پيغمبر کوچك قائلند . انبياء 
بزرگشان، اشعياء و دانيال و حزقيال و ارميا است و انبياء کوچك هر کدام داراى کتابى 
هستند و نامهاى ايشان : هوشع و عاموس و حبقون و حجى و ميکاه و ناخوم و زاخارى 

خى و يونس و يوئيل و صفنيا و عوبديا است و چنانکه ميبينيم فقط از (زکريا) و ماال
  اين پيامبران نام يونس و  زکريا را قرآن مجيد در شمار انبياء مذکور داشته است.

   نام انبيائى که در قرآن بتصريح مذکور و  رسالتشان نيز  ذکر شده است.
.  آدم ) حضرت۱(نام انبياى الهى در قرآن بکثرت نازل شده است بعنوان نمونه. 

انُه  اْدِريَس َواْذُكْر ِفي الِْكَتاِب : " ۱۹/ ۵۷ -۵۸. سوره مريم آيه ادريس ) حضرت۲(
يًقا نِبيا ( ) ۳. (۲۱/ ۸۵".و نيز سوره انبياء آيۀ  )۵۷)َوَرَفْعَناُه َمَكاًنا َعِليا (۵۶َكاَن ِصدِّ

َوَلَقْد اْرَسلَْنا : "۲۹/  ۱۴؛ سوره عنکبوت آيۀ  ۶/ ۸۴. سوره انعام آيه نوححضرت 
وَفاُن َوُهْم َظاِلُمونَ  نُوًحا َخَذُهُم الطَخْمِسيَن َعاًما َفا الْلَف َسَنٍة اَلى َقْوِمِه َفَلِبَث ِفيِهْم اا" 

اَلى َقْوِمِه اْن انِذْر َقْوَمَك ِمن َقْبِل ان َياِتَيُهْم  نُوًحاانا اْرَسلَْنا : " ۷۱/ ۱؛ سوره نوح آيۀ 
و  ۱۱۱. سوره بقره آيه هود) حضرت ۴. (۲۱/ ۷۶" و نيز سوره انبياء َعَذاٌب اِليمٌ 

/ ۷۳. سوره اعراف آيۀ صالح) حضرت ۵. (٦٥/٧آيه  اعرافو سوره  ۱۴۰و  ۱۳۵
اِن اْعُبُدوا  َصاِلًحاَوَلَقْد اْرَسلَْنا اَلى َثُموَد اَخاُهْم : "۲۷/  ۴۵: و نيز سوره نمل آيۀ ۷

: ۱۹/ ۴۱. سوره مريم آيه ابراهيم) حضرت ۶". (اللَه َفاَذا ُهْم َفِريَقاِن َيْخَتِصُمونَ 
يًقا نِبيا اْبَراِهيمَ َواْذُكْر ِفي الِْكَتاِب " َوِتلَْك " :  ۶/  ۸۳" .سورۀ انعام آيه انُه َكاَن ِصدِّ

ُتَنا آَتيَْناَها ابَْراِهيَم َعَلى َقْوِمِه َنْرَفُع َدَرَجاٍت من نَشاء ان َربَك َحِكيٌم َعِليمٌ  ۷( " .ُحج (



انُه َكاَن  اْسَماِعيلَ َواْذُكْر ِفي الِْكَتاِب : " ۱۹/ ۵۴. سوره مريم آيۀ اسماعيلحضرت 
" : ۳۷/  ۱۳۳. سوره صافات آيۀ لوط) حضرت ۸" . (نِبياَصاِدَق الَْوْعِد َوَكاَن َرُسوًال 

:  ۳۷/ ۱۱۲. سوره صافات آيۀ  اسحق) حضرت ۹َوان ُلوًطا لِمَن الُْمْرَسِليَن". (
اِلِحيَن". ( َن الص ْرَناُه ِباْسَحاَق َنِبيا مِّ ۸۴. سوره انعام آيه يعقوب) حضرت ۱۰"َوَبش 

يِتِه  َيْعُقوَب وَ  اَق اْسحَ َوَوَهبَْنا َلُه : "۶/ َداُووَد ُكال َهَديَْنا َوُنوًحا َهَديَْنا ِمن َقبُْل َوِمن ُذرِّ
) حضرت ۱۱" . (َوَكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنينَ  َوُسلَْيَماَن َوايوَب َويُوُسَف َوُموَسى َوَهاُرونَ 

: ۲۹:/۳۶.سوره عنکبوت آيۀ شعيب) حضرت ۱۲. ( ۶/ ۸۴. سورۀ انعام آيه يوسف
َواَلى َمْدَيَن اَخاُهْم ُشَعيًْبا َفَقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اللَه َواْرُجوا الَْيْوَم اْالِٓخَر َوَال َتْعَثْوا ِفي "

اْذ َقاَل َلُهْم ُشَعْيٌب اَال َتتُقوَن : "۲۶/ ۱۷۷ -۱۷۸". سوره شعراء آيۀ  اْالْرِض ُمْفِسِدينَ 
. ۱۶۳. سورۀ نساء  آيه ايوب) حضرت ۱۳" . ( )١٧٨اِميٌن ()انِّي َلُكْم َرُسوٌل ١٧٧(

  . نام حضرت موسى) حضرت ۱۴. (  ۶/ ۸۴.  انعام آيه ۲۱/  ۸۳ هسوره انبياء آي
  ٣٧٥ص 

سوره از سور قرآن مذکور است. بر انگيخته شدن  ۳۴موسى در يکصد و سى بار و  در 
ِفي الِْكَتاِب ُموَسى انُه َكاَن  َواْذُكرْ : " ۱۹/ ۵۱موسى به رسالت در  سوره مريم آيۀ 

َقاَل َيا ُموَسى انِّي اْصَطَفيُْتَك : "۷/ ۱۴۴" سوره اعراف  آيهُمْخَلًصا َوَكاَن َرُسوًال نِبيا
اِكِرينَ  َن الش / ۹۱ۀ ". و  انعام آيَعَلى الناِس ِبِرَساَالِتي َوِبَكَالِمي َفُخْذ َما آَتْيُتَك َوُكن مِّ

َوَوَهبَْنا َلُه ِمن رْحَمِتَنا اَخاُه : " ۱۹/ ۵۳. سوره مريم آيۀ هارونرت ) حض۱۵. ( ۶
. سليمان) حضرت ۱۷. (  ۶/ ۸۴. سوره انعام آيه داود) حضرت ۱۶". (َهاُروَن َنِبيا

َوَزَكِريا : " ۶/ ۸۵. سوره انعام آيۀ الياس)  حضرت ۱۸. ( ۶/ ۸۴سوره انعام آيه 
اِلِحينَ َوَيْحَيى َوِعيَسى َوالْ  َن الص َوان : "۳۷/ ۱۲۳" . سوره صافات  آيۀ َياَس ُكل مِّ

َواْسَماِعيَل : "۶/ ۸۶. سوره انعام آيۀ اليسع) حضرت ۱۹" (الَْياَس َلِمْن اْلُمْرَسِلينَ 
لَْنا َعَلى الَْعاَلِمينَ  فض سورۀ انعاميونس) حضرت ۲۰". (َوالَْيَسَع َوُيوُنَس َوُلوًطا َوُكال . 

َوان : "۳۷/  ۱۳۹. و  نيز سوره صافات آيۀ ۱۰/ ۹۸. سوره يونس آيۀ   ۶/ ۸۴آيه 
) َذا ْالِکفل. سوره انبياء ۲۱. (۲۱/.۸۷) ذا النّون  يونس".  (ُيوُنَس َلِمَن الُْمْرَسِلينَ 



اِبِرينَ : "۲۱/۸۵آيۀ  َن الص کريا. ) ز۲۲" . (َواْسَماِعيَل َواْدِريَس َوَذا الِْكْفِل ُكل مِّ
. يحيى) ۲۳". (َوَزَكِريا اْذ َناَدى َربُه َربِّ َال َتَذْرِني َفْرًدا َوانَت َخيُْر الَْواِرِثينَ : " ۸۹/۲۱

َقاَل انِّي َعبُْد : "۳۰. سوره مريم آيۀ عيسىٰ  حضرت) ۲۴. (۲۱/ ۸۹سوره انبياء آيه 
َالِة ) ۳۰اللِه آَتاِنَي اْلِكَتاَب َوَجَعَلِني َنِبيا ( ْوَصاِني ِبالصيَْن َما ُكنُت َواَوَجَعَلِني ُمَباَرًكا ا

َالُم َعَلي  )۳۲َوَبرا ِبَواِلَدِتي َوَلْم َيْجَعلِْني َجباًرا َشِقيا ( )۳۱َوالزَكاِة َما ُدْمُت َحيا ( َوالس
ِعيَسى ابُْن َمْرَيَم َقْوَل الَْحقِّ الِذي  َذِلَك  )۳۳َيْوَم ُوِلدت َوَيْوَم اُموُت َوَيْوَم ابَْعُث َحيا (

نَما َيُقوُل َلُه ُكن  )۳۴ِفيِه َيْمَتُروَن ( ْمًرا َفاَذا َقَضى اِخَذ ِمن َوَلٍد ُسبَْحاَنُه ان َيتِه اَما َكاَن ِلل
" سوره انعام آيۀ  )۳۶َتِقيٌم (َوان اللَه َربِّي َوَربُكْم َفاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط مسْ  )۳۵َفَيُكوُن (

َيا اْهَل اْلِكَتاِب َال َتْغُلوْا ِفي ِديِنُكْم َوَال َتُقوُلوْا َعَلى اهللِ اال : "۵؛ سوره نساء   ۶/ ۸۵
ُه َفآِمُنوْا نْ الَْحقِّ انَما الَْمِسيُح ِعيَسى ابُْن َمْرَيَم َرُسوُل اهللِ َوَكِلَمُتُه الَْقاَها اَلى َمْرَيَم َوُروٌح مِّ 
َن َلُه َوَلٌد وِباهللِ َوُرُسِلِه َوَال َتُقوُلوْا َثَالَثٌة انَتُهوْا َخيًْرا لُكْم انَما اهللُ اَلـٌه َواِحٌد ُسبَْحاَنُه ان َيكُ 

َماَوات َوَما ِفي االْرِض َوَكَفى ِباهللِ َوِكيالً ( ُه َما ِفي السمحّمد حضرت) ۲۵". ()۱۷۱ل :
احزاب  ". سورهِتلَْك آَياُت اهللِ َنتُْلوَها َعَليَْك ِباْلَحقِّ َوانَك َلِمَن الُْمْرَسِلينَ ره بقره : "سو
ٌد اَبا اَحٍد مِّن رَِّجاِلُكْم َوَلِكن رُسوَل اللِه َوَخاَتَم النِبيِّيَن َوَكاَن اللُه : "۴۰آيه  ا َكاَن ُمَحم م

يقى آن و معنى و مقصودحق» خاتم النّبيين«براى تأويل  توضيح." . اِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمً 
  در کالم اهلل رجوع کنيد به کتاب مستطاب ايقان و الواح نازله از قلم اعلٰى.

يۀ : سوره انبياء آاز انبياء در آنها مذکورند . لوط . اسحق . يعقوب آياتى که جمعى
يَْناُه َوُلوًطا اَلى : " ۲۱/  ۷۱-۷۴ ِتي َباَرْكَنا ِفيَها ِللَْعاَلِميَن َوَنجْرِض الَوَوَهبَْنا َلُه ) ٧١(اْال

ًة َيْهُدوَن ِباْمِرَنا َواْوَحيَْنا ) ۷۲(اْسَحاَق َوَيْعُقوَب َناِفَلًة َوُكال َجَعلَْنا َصاِلِحيَن  ِٔمَوَجَعلَْناُهْم ا
َالِة وَ  َقاَم الصَليِْهْم ِفْعَل الَْخيَْراِت َواَكاِة َوَكاُنوا َلَنا َعاِبِديَن ايَتاء الزَوُلوًطا آَتيَْناُه ) ۷۳(ا

يَْناُه ِمَن الَْقْرَيِة الِتي َكاَنت تْعَمُل الَْخَبأَِث انُهْم َكاُنوا َقْوَم َسْوٍء َفاسِ  يَن قِ ُحْكًما َوِعلًْما َوَنج
: سوره مريم آيۀ  باسحق . يعقو -۲۱/ ۷۸سوره انبياء  :داود. سليمان ) " .۷۴(

ا اْعَتَزَلُهْم َوَما َيْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللِه َوَهبَْنا َلُه اْسَحاَق َوَيْعُقوَب َوُكال َجَعلَْنا : "۱۹/  ۴۹ َفَلم
ْحَمِتَنا َوَجَعْلَنا َلُهْم ِلَساَن ِصْدٍق َعِليا ( )۴۹َنِبيا ( و نيز سوره  )۵۰َوَوَهبَْنا َلُهم مِّن ر "



َة َوالِْكَتاَب :"  ۲۹/ ۲۷کبوت آيۀ عن ُبوِتِه الني َوَوَهبَْنا َلُه اْسَحاَق َوَيْعُقوَب َوَجَعلَْنا ِفي ُذرِّ
اِلِحينَ  ُه ِفي اْالِٓخَرِة َلِمَن الصننَْيا َوا ْجَرُه ِفي الدنوح . ابراهيم . اسماعيل . . َوآَتيَْناُه ا

سوره نساء اسحاق . يعقوب . عيسى . ايوب. يونس . هارون . سليمان. موسى. 
انا اْوَحيَْنا اَليَْك َكَما اْوَحيَْنا اَلى ُنوٍح َوالنِبيِّيَن ِمن َبْعِدِه َواْوَحيَْنا اَلى : " ١٦٣/٤-١٦٤

َيْعُقوَب َواالْسَباِط َوِعيَسى َوايوَب َوُيوُنَس َوَهاُروَن َوُسَليَْماَن ابَْراِهيَم َواْسَماِعيَل َواْسَحاَق وَ 
َوُرُسًال َقْد َقَصْصَناُهْم َعَليَْك ِمن َقبُْل َوُرُسًال لْم َنْقُصْصُهْم ) ۱۶۳(َوآَتيَْنا َداُووَد َزُبوًرا 

حاق . يعقوب . اسماعيل . ابراهيم . اس)". ۱۶۴(َعَليَْك َوَكلَم اهللُ ُموَسى َتْكِليًما 
َواْذُكْر ِعَباَدَنا ٕابَْراِهيَم َواْسَحاَق َوَيْعُقوَب اْوِلي : " ٣٨ص سوره  الَيَسع . ذا الکفل.

  اْاليِْدي 
  ٣٧٦ص 

اِر ( )۴۵َواْالبَْصاِر ( ْخَلْصَناُهم ِبَخاِلَصٍة ِذْكَرى الدا انُهْم ِعنَدَنا َلِمَن الُْمْصَطَفيْ  )۴۶انَن َوا
ْن اْالْخَياِر ( )۴۷اْالْخَياِر ( ابراهيم . ". )۴۸َواْذُكْر اْسَماِعيَل َوالَْيَسَع َوَذا الِْكْفِل َوُكل مِّ

اسحاق . يعقوب . نوح . داود. سليمان . ايّوب . يوسف . موسى . هارون. زکريا 
: ۶سوره انعام . يحيى . عيسى . الياس . اسماعيل . اليسع . يونس . لوط . 

ُتَنا آَتيَْناَها ابَْراِهيَم َعَلى َقْوِمِه َنْرَفُع َدَرَجاٍت من نَشاء ان َربَك َحِكيٌم َعِليٌم " َوِتلَْك ُحج
يِتِه َداُووَد  )۸٣( َوَوَهبَْنا َلُه اْسَحاَق َوَيْعُقوَب ُكال َهَديَْنا َوُنوًحا َهَديَْنا ِمن َقبُْل َوِمن ُذرِّ

َوَزَكِريا َوَيْحَيى  )۸۴َوايوَب َوُيوُسَف َوُموَسى َوَهاُروَن َوَكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن ( َوُسَليَْمانَ 
اِلِحيَن ( َوِعيَسى َوالَْياَس ُكل مِّنَ  لَْنا  )۸۵الص فض ْسَماِعيَل َوالَْيَسَع َوُيوُنَس َوُلوًطا َوُكالَوا

: ۸۵/۲۱سوره انبياء  . إدريس .  َذا الِکفل. اسماعيل )".۸۶َعَلى الَْعاَلِميَن (
اِبِريَن"" َن الص   .َواْسَماِعيَل َواْدِريَس َوَذا الِْكْفِل ُكل مِّ

مت حک"که آنرا  تأويل مبارك در علّت ذکر معدودى از پيغمبران در قرآن 
ايامشان ذکر بعضى از پيغمبران و وقوعات : "۳۸ " بيان فرموده اند. قوله االحلٰى بالغه

  ".ر بحکمت بالغه در قرآن عظيم شدظن



ديگر   در تحقيقى نام انبيائى که صراحتًا نام آنان در قرآن مذکور نيست
بسهولت مالحظه ميشود که نام بعضى از انبياء در کتب تاريخى که مؤلفين آنها 
مسلمانند مذکور است ولى در قرآن نامشان بصراحت نيست. از جمله اين دسته از 

ء الهى ميتوان به نام دو  نبى که در کتب تاريخ مذکور است و عبارتند از : حضرت انبيا
) حضرت ۲۶شيث و حضرت يوشع. تفصيل باختصار تاريخ آنان باين شرح است: (

. نام شيث در  کتب تاريخ با عنوان نبى ذکر شده است که سند رسالتشان ۴۲ شيث
مذکور  از جمله انبياء شيثنام قول حضرت رسول اکرم است. در تاريخ حبيب السير 

شيث لفظى است سريانى مرادف هبة اهلل و اول کسيست که بتعليم حکمت «است : 
 گفتند چه معنى اوريا بلغت اورياء اولو  درس علوم پرداخت بنا بر اين حکماء او را 

شيث نخستين کسى است که جمال حالش بحليه لحيه محلى … سريانى معلم است
خاليق بدان جناب منتهى ميشود زيرا که نسل بقيه اوالد آدم ع  شد و انساب جميع

در طوفان و بعد از  آن انقطاع يافت و شيث عليه السالم اکثر اوقات در زمين شام بسر 
 و پس از فوت پدر افسر نبوت بر سر نهاده پنجاه صحيفه بر وى نازل گشتميبرد و 

و  صنعت مشکله چون  آن صحف اشتمال داشت بر علوم حکمى و رياضى و الهى
جب . و شيث در زمان نبوت بموشريعتش موافق ملت ابوالبشر بود اکسير و غيره و 

فرمان حضرت عزت بميان اوالد قابيل که بسيار شده بودند رفته ايشان را بسلوك طريق 
هدايت داللت نمود و اندکى از ايشان بوى گرويده بقيه در صحراى ضاللت سرگردان 

ت المعمور را بعد از فوت آدم بآسمان برده بودند شيث در همان ماندند و چون بي
. يك يوشع) حضرت ۲۷؛ (»  …موضع خانه کعبه را بسنگ و گل معمور گردانيد 

آيه که ممکن است که بنا بر استنتاج مفسرين قرآن و  موّرخين  داللت بر ذکر نام يوشع 
َقاَل ُموَسى ِلَفَتاُه َال اْبَرُح  َواذْ . است "۱۸/ ۶۰در قرآن شده باشد در سوره کهف آيه 

" (ترجمه : و هنگامى که موسٰى مر جوانش َحتى ابُْلَغ َمْجَمَع الَْبْحَريِْن اْو اْمِضَي ُحُقًبا
أخذ مرا  پيوسته خواهم رفت تا برسم به محل جمع شدن  دو دريا يا بروم روزگارى ) 

 را مقصود حضرت»  ِلَفتٰيهُ « ن نام يوشع در قرآن ذکر نگرديده است . مفسري اول



(و اذ : «  ۴۳. از جمله در تفسير رازى در ذيل تفسير آيه مى نويسد يوشع دانسته اند
قال موسى لفته) حقتعالى گفت ياد کن اى محمد چون گفت موسى جوانش را . در 
او اختالف کردند بعضى گفتند وصى او  بود يوشع نون بن افراهيم بن يوسف و گفته 

مؤلف تاريخ حبيب السير  در داللت بر نبوت  مأخذ دوم» . …رادر يوشع بود اند ب
يت (و که در آ فتىباتفاق علماء فن تاريخ و سير لفظ : «  ۱۶۸حضرت يوشع مينويسد 

ست (و هو ا يوشعاذ قال موسى لفتيه ال ابرح حتى يبلغ مجمع البحرين) عبارت از  
يوشع بن نون بن افرائيم بن يوسف) و آنجناب وصى و خواهر زادۀ موسى و از اعاظم 

  انبيا بود 
  ٣٧٧ص 

و صورت فتح اريحا و ايليا و بلقا و بعضى ديگر از بالد عمالقه بيمن اهتمام حسن 
اجتهادش روى نمود  در منتظم ابن جوزى مذکور است که يوشع چهل و دو ساله 

عليه السالم پيوست و صد ساله بود که کليم اهلل از عالم انتقال نمود بخدمت موسى 
رجوع  مأخذ سوم؛ » …و مدت بيست و هفت سال بامر نبوت و خالفت پرداخت

در کتب  تحقيق ذکر انبياى الهى —کنيد به کتاب عهد قديم صحيفۀ يوشع باب اول 
ورى بر  پرداخته اند . مر اکثرى از مورخين بذکر تاريخ انبياى مذکوره در قرآن  تاريخ

تعدادى از آنها واضحا نشان ميدهد که ذکر انبياء در کتبشان مأخذ و مبانى تاريخى 
آنها  قرآن کريم و تورات است. براى نمونه مراجعه کنيد به کتب معتبرى از قبيل تاريخ 

يخ رطبرى و  تاريخ ابوالفدا تاليف الملك مؤيد عماد الدين اسماعيل ابي الفداء و  تا
  جهان آراء تاليف قاضى احمد غفارى قزوينى.

لْٰنا َبْعَضُهْم َعلٰى َبْعٍض) سوره بقره ۲۵۳تأويل آيه  ُسُل َفضمبارك.  بيان .(ِتلَْك الر
ضلنا ف: "ولى انبيا بر آنند که در أصل فطرت تفاوت مسلم و مبرهن و  ۴۴قوله االحلٰى 

ث در تأويل آيه بمناسبت موضوع بح —ئى محتوم و معلوم"قضيه بعضکم على بعض
قيق درج گرديد. براى تح›› علّت نقل آيه‹‹ام در ذيل آيۀ شريفه تحت عنوان نافۀ سى

الزم و ضرورى است که در ابتدا کلمات نزولى در ايقان شريف را مرورى باجمال 



. مقامات جمع. فرق و تفصيل رسى نمائيم.نموده و بعد نظرات مفسرين اسالم را بر
اد به آيه بيان قلم اعلى در استن ام تفصيل و رتبه حدودات بشريه . در ايقان شريفمق

: "و جميع اين صفات از ظهور اين جواهر احديّه ظاهر  ۴۵شريفه اين است قوله تعالى 
و هويدا است و اين صفات مختص ببعضى دون بعضى نبوده و نيست بلکه جميع 

 ات موصوف و باين اسماء موسومند .انبياى مقربين و اصفياى مقدسين باين صف
نهايت بعضى در بعضى مراتب اشد ظهورا و اعظم نورًا ظاهر ميشوند چنانچه ميفرمايد 

ْلٰنا َبْعَضُهْم َعلٰى َبْعٍض) ُسُل َفضر " و  نيز در همان صحيفة اهلل در ذک(ِتْلَك الر
رموده اند قوله ل فمقامات توحيد و مقام تفصيل انبياء الهى به آيۀ شريفه فوق استدال

: "از قبل دو مقام از براى شموس مشرقه از مشارق الهيّه بيان نموديم . يکى   ۴۶تعالٰى 
نُْهمْ مقام توحيد و رتبۀ تفريد چنانچه از قبل ذکر شد( و مقام ديگر   )َال ُنَفرُِّق َبْيَن اَحٍد مِّ

يکلى م هر کدام را همقام تفصيل و عالم خلق و رتبۀ حدودات بشريّه است . در اينمقا
معين و امرى مقّرر  . و ظهورى مقّدر و حدودى مخصوص است چنانچه هر کدام 
باسمى موسوم و بوصفى موصوف . و بامرى بديع و شرعى جديد مأمورند. چنانچه 

نُْهم من َكلَم اهللُ َوَرَفَع ميفرمايد ( لَْنا َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض مِّ ُسُل َفضْعَضُهْم َدَرَجاٍت بَ ِتلَْك الر
نيد به )" براى مزيد اطالع رجوع کَوآَتيَْنا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم الَْبيَِّناِت َوايْدَناُه ِبُروِح الُْقُدسِ 

ى هر کدام باسم‹‹ بنظر ميرسد که بيان مبارك در ايقان شريف   −  ۴۶قاموس ايقان 
آيه فوق در قرآن در وصف اسماء و اوصافى است که در ›› موسوم و بوصفى موصوف  

انبياى الهى نازل شده است ميباشد. مانند "من کلم اهلل" براى حضرت موسى و  " 
َرَفَع َبْعَضُهْم َدَرٰجاٍت" در وصف حضرت ادريس که در ادعيه محبوب نيز ذکر شده 

مقام  —مأخذ بيان مبارك در الواح نزولى  −"  َوَرَفْعَناُه َمَكاًنا َعِليا: "٥٤/١٩ است
مات مقارجوع کنيد به لوح مبارك در مسئله  توحيد . مقام تحديد (مظاهر مقّدسه)

مندرج در مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر  جمع و فرق و توحيد و تفريق و تحديد 
: "بر اولى العلم معلوم و واضح بوده  ۴۷شرحى مشروح نازل شده است. قوله االعلٰى 

حدود يهود را سوخت ... و بهمين بيان و قاعده که چون نار محبّت عيسوى حجبات 



مقامات تفصيل و فرق و اتحاد مظاهر قدسى را ادراك فرمائيد" و نيز  در ايقان شريف 
و اين اثمار از  .: " بارى اين انوار از يك مصباح ظاهر شده اند  ۴۸نازل. قوله العزيز 

ّل ذلك ک‹‹ مشهود نه  فى الحقيقة فرقى ملحوظ نه و تغييرى .يك شجره روئيده اند 
ر انشاءاهلل از ارض نفى احتراز جوئيم . و ببح›› من فضل اهلل يؤتيه من يشاء من خلقه

  اثبات در آئيم تا عوالم جمع و فرق و توحيد و تفريق و تحديد و تجريد الٓهى را ببصريکه 
  

  ٣٧٨ص 
مأخذ بيانات مبارکه در قرآن و  −مقّدس از عناصر و اضداد است مشاهده کنيم" 

لَْنا َبْعَضُهْم َعَلى : ". قوله تعالىٰ ۲۵۳/٢سوره بقره آيه معارف اسالمى  ُسُل َفضِتلَْك الر
نُْهم من َكلَم اهللُ َوَرَفَع َبْعَضُهْم َدَرَجاٍت َوآَتيَْنا ِعيَسى ابَْن َمْرَيَم اْلَبيَِّناِت َوايْدَنا  هُ َبْعٍض مِّ

الُْقُدِس َوَلْو َشاء اهللُ َما اْقَتَتَل الِذيَن ِمن َبْعِدِهم مِّن َبْعِد َما َجاءتُْهُم الَْبيَِّناُت َوَلـِكِن  ِبُروِح 
ْن آَمَن َوِمنُْهم من َكَفَر َوَلْو َشاء اهللُ َما اْقَتَتُلوْا َوَلـِكن اهللَ َيْفَعُل َما يُ  ِريدُ اْخَتَلُفوْا َفِمنُْهم م "

جمه : آن رسوالن را افزونى داديم برخى از ايشانرا  بر برخى از ايشان کسيست که (تر
سخن کردش خدا و بلند کرد برخيشان را مرتبه ها و داديم عيسٰى پسر مريم را معجزات 

  و تأييد کرديمش بروح پاکى).
ْلٰنا َبْعَضُهْم َعلٰى َبْعٍض  " ٢٥٣/٢ تأويل آيه ُسُل َفضتفسير  کتبدر  "ِتْلَك الر

  و معارف اسالمى
) در کتب ۱شود. (براى نمونه به چند کتب معتبر در معارف شيعه و سنّى کفايت مى

قوله (ِتلَْك الرُسُل)  اشارت است به : ‹‹ ۴۹ تفسير  رازى  -تفسير  مذهب شيعه
 داده ما بهرى را بر بهرى تفصيل… پيغمبرانى که نامهاء ايشان در آيات مقدم برفت 

خداى تعالى در اين آيه باز نمود که اگر چه ايشان از روى نام پيغامبرى يکسانند ايم 
ز ايشان بعضى ا… از روى درجه و پايه و منزلت متفاوتند باعمالى که ايشان را هست 

مخصوصند بآنکه بايشان سخن گفتيم بيواسطه چون موسى عليه السلم و چون رسول 
)  اهلل عليه. (ِمنُْهْم َمْن ما صلوات (َو َرَفَع َبْعَضُهْم َدَرٰجاٍت) و بعضى را … َکلَم اهللُ



بدرجاتى و منازلى رفعت داد چون آدم و نوح و ابراهيم و موسى و عيسى و سيدهم 
محمد صل اهلل و آله و سلّم آنگه از اينان باجماع پيغامبر ما بهتر است و فاضل تر و از 

(َو ٰاَتيْٰنا ۭعيَسى ابَْن َمْرَيَم … فى االخبار او  فرود ابراهيم عليه السلم  على ما جاء 
الَْبيِّٰناِت) و ما عيسى بن مريم را از  بينات داديم يعنى معجزات و دالالت از احياء 
موتى ابراء اکمه و ابرص و جز آن از معجزات او  (َو َايِّْد ٰناُه ِبُروِح الُْقُدِس) خالف 

واهلل که روح نام جبرئيل است و القدس ه کردند در او بعضى گفتند مراد جبرئيل است
اضافۀ او با خود کرد کعبداهلل و رسول اهلل و بيت اهلل اينقول حسن بصرى است عبداهلل 
عباس گفت روح القدس آن نام بود که او بآن احياء موتى کردى چون او خداى را 

 د از(مقصو››. بآن نام بخواندى خداى تعالى مرده را زنده کردى بدست او بدعاء
باجماع در تفسير فوق اتفاق نظر کامل فرق شيعه و سنّى در فضيلت حضرت محمد بر 

 ۵۰ تفسير بيضاوى -) در کتب تفسير  اهل سنّت و جماعت ۲ساير  پيغامبرانست ) ؛ (
(تلك الرسل) اشارة الى الجماعة المذکورة قصصها فى السورة  أو المعلومة للرسول : « 

 جماعة الرسل و الالم لالستغراق (فضلنا بعضهم على بعض) صلى اهلل عليه و السلم أو
بان خصصناه بمنقبة ليست ليغيره (منهم من کلم اهلل) تفصيل له و هو موسى عليه 
الصالة و السالم و قيل موسى و محمد عليهما الصالة و السالم کلم اهلل موسى ليلة 

و لمعراج حين قاب قوسين أالِخيرة و فى الطور و محمدا عليه الصالة و السالم ليلة ا
) بان فضله على غيره من وجوه متعددة أو بمراتب و رفع بعضهم درجات… (أدنى 

خصه بالدعوة العامة و الحجج  عليه و السلم فانه متباعدة و هو محمد صلى اهلل
سالم و قيل ابراهيم عليه ال… المتکاثرة و المعجزات المستمرة و االٓيات المتعاقبة 

خصصه بالخلة التى هى أعلى المراتب و قيل ادريس عليه السالم لقوله تعالى و  رفعناه 
ه بروح امکانا عليا و قيل أولوالعزم من الرسل (و آتينا عيسى بن مريم البينات و أيدن

القدس) خصه بالتعيين الفراط اليهود و النصارى فى تحقيره و تعظيمه و جعل معجزاته 
 ":: عربى دستۀ کمان و در قرآن است ۵۱ قاب قوسين  - ۱: تحقيق  −» سبب تفضيله 

و در لوحى است: بمقام قاب قوسين که در آنجانب سدرۀ " َفَكاَن َقاَب َقْوَسيِْن اْو اْدَنى



 ۹/٥٣وارد شد" . (اشاره به معراج حضرت رسول در سورۀ النّجم  آيه   منتهى است
در سورۀ مريم  ٥٤/١٩اشاره به آيه "  َوَرَفْعَناُه َمَكاًنا َعِليا"  ۲ .است (توضيح نگارنده)

تفسير غرائب )  ‹‹۱است (توضيح نگارنده). براى تفصيل بيشتر رجوع کنيد به : (
  . ۵۳)  قاموس ايقان۲(، ›› ۵۲القرآن و رغاب الفرقان

  ٣٧٩ ص

در کتب تفسير قرآن و تاريخ اديان و تبيين و تأويل مبارك  "اصحاب رس"تأويل 
 "َوَعاًدا َوَثُموَد َواْصَحاَب الرسِّ َوُقُروًنا َبيَْن َذِلَك َكِثيرًا" ۲۵/   ۳۸)  سوره فرقان آيه ۱(

) سوره ق ۲آنها بسيار. (ترجمه : و عاد و ثمود را و اصحاب رس را و قرن هاى ميان 
َبْت َقبُْلُهْم َقْوُم ُنوٍح َو َاْصٰحاُب الرِس َو َثمُوُد" ( ترجمه : تکذيب  ۱۲/۵۰آيه  َکذ "

  کردند پيش از ايشان قوم نوح و اصحاب رّس و ثمود).
را ›› رس‹‹: " جمعى هم  ۵۴گروهى از مفسرين معتقدند که   اصحاب رّس ، تحقيق

يکى دانسته و گفته اند اصحاب رس در آذربايجان بوده اند که سى پيغمبر  ›› ارس‹‹با 
براى خالصه نظرات علماى تفسير قرآن و بيان اختالفاتشان  -خود را کشته اند..."

  رجوع کنيد به کتاب اعالم قرآن.
بيل به کتب تاريخ از قدر کتب تاريخ . براى مزيد اطالع رجوع کنيد  اصحاب رّس 

توجيه و مأخذ حضرت مه آباد  −›› ۵۶روضة الصفا‹‹و تاريخ›› ۵۵تاريخ حبيب السير‹‹
د بر رسى اسناد تاريخى در  اين مسئله نشان ميده در بيان مبارك و  کتب تاريخ اديان

که بيان مستدل حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در  عدم آگاهى به حقيقت مسئله 
 " و عدم توافق در حقيقتنفسى تا بحال پى نبردهينست که "ا›› اصحاب رس‹‹

ساس بيان بر ا›› اصحاب رس‹‹مسئله در ميان علماى تفسير داللت بر محکمى تأويل 
مبارك مينمايد که پيغمبرانى بوده اند و نامشان نيز ذکر نشده است قوله االحلٰى : "اما 

ده و نفسى تا بحال پى نبرحضرت مه آباد و حضرت زردشت در قرآن تلويحا مذکور. 
چنانچه اصحاب رس و أنبيائشان ذکر نموده . و اين رس رود ارس است و اين 
  پيغمبران ذي شان متعدد بودند . از جمله حضرت مه آباد . و حضرت زردشت بود".



در لوحى از قلم مبارك در اينخصوص عّز صدور يافت. قوله  تأويل نشئۀ أخروى.
 و يا هبوط يۀ نشئۀ أخروى) يعنى صعود انسان بافق أعلىٰ : "(و اما قض ۵۷االحلٰى 

بدرکات سفلى کيفيتى است که در اين دنيا تعبير آن جز به تشبيه ممکن نه . زيرا 
ادراکات انسانى  بر دو نوع است . يکى محسوس است و ديگرى معقول . حقائق 

 مفقود .محسوسه را بيان حقيقت ممکن است اما ادراکات معقوله را صور خارجه 
لهذا انسان بايد آن حقائق معقوله را در قالب صور محسوسه افراغ نمايد و بيان کند" 

مه: "(ترجَوَلَقْد َعِلْمُتُم النْشاَة اْالوَلى َفَلْوَال َتذكُرونَ : "۵۶/ ۶۲سوره واقعه آيۀ مأخذ    −
سورۀ نجم آيۀ  –و بتحقيق دانستيد آن آفرينش نخستين را پس چرا تفکر نميکنيد) 

  -"َو  َان َعَليِْه النْشَاَة ْاُالْخرٰى" (ترجمه: و آنکه بر اوست پديد کردنى ديگر )   ٤٧/٥٣
 الَْخلَْق ُثم اللُه : "۲۹/ ۲۰سورۀ عنکبوت آيۀ  ُقْل ِسيُروا ِفي اْالْرِض َفانُظُروا َكيَْف َبَدا

س " (ترجمه: بگو سير کنيد در زمين پَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ ُينِشى النْشاَة اْالِٓخَرَة ان اللَه عَ 
بنگريد که چگونه آفريد خلق را پس  خدا پديد ميآرد پديد آوردن باز پسين) . تاويل 
مبارك يکى از اّمهات در اساس اعتقادات بهائى است که در ايقان شريف به تفصيل 

اند فرموده ل آيۀ فوق تصريح و تبييننازل شده است و حضرت سرّ اهلل االعظم نيز با تاوي
  آنچه که حقيقت در مسئله حشر و نشر در اسالم است. 

ئله رجعت و  مس  تاويل آيه در کتب تفسير و  معتقدات مسلمين در کتب اصول دين
بازگشت بعد از مرگ از اصول مسلّمۀ اعتقادات مسلمين است و نيازى بتکرار نيست 

تناد آيات قرآنيه و احاديث و اخبار  درج و از  نظر و در اکثر کتب اصول الدين باس
اعتقادى در ميان اّمت اسالم از مسلّمات است. براى نمونه به يك تفسير  در مورد 
نشئۀ اخروى قناعت ميگردد و  لزومى به مراجعه به ساير کتب تفسير نيست. در تفسير 

: "( ُقْل سۭيُروا  ۵۸سورۀ عنکبوت مفسر مينويسد  ٢٠/٢٩منهج الصادقين در ذيل آيۀ 
ِفى اْالَْرِض) اين حکايت کالم خدا است مر ابراهيم را همچنانکه امر ميکند پيغمبر 
ما را بر اين منهاج در اکثر قرآن يعنى گفتيم بابراهيم که بگو بمکذبان امت خود و يا 

  آنکه حکايت او سبحانه است آن چيزى را که ابراهيم با قوم خود گفت يعنى حق 



  ٣٨٠ص 
فرمايد که ابراهيم حکايت کرد مر قوم خود را که خدا بمن امر کرده باينکه مى تعالىٰ 

بگو با امت خود که منکر بعث اند و مکذب وحدانيت که برويد در زمين (َفانُْظُروا ) 
 الَْخْلَق)  چگونه آفريده است  پس بنگريد از راه تفکر و استدالل که (َکيَْف َبَدا

اختالف اجناس و اشکال و افعال و احوال و يا در ديار امم  خلق را بر خدايتعالىٰ 
سالفه بگذريد و تفکر کنيد که ايشان با وجود قوت و قدرت و شوکت و جسامت آفريده 
خدا بودند و بجهت کفر و عناد ايشانرا مستأصل ساخت و هر که بر اين قادر باشد بر 

ِخَرَة) ظاهر اعاده نيز قادر خواهد بود کما قال (ُثّم اهللُ)  پس  خدا ( َينِْشى ٱلنْشاَة اْالٰ
گرداند و پديد آورد آفريدن ديگر را بعد از آفريدن اّول که آن ابدائست چه ابداء و اعاده 

 گاه ديديد ودو نشاء اند از حيثيت آنکه هر يك اختراع و اخراجست از عدم پس هر
رورت شما در اعاده و بض دانستيد که خالق همه در ابتداء اهلل است حجت الزم شد بر

راى تفصيل ب…". دانستيد که آنکه مبدى خاليق است ميتواند که معيد ايشان باشد 
همان سورۀ عنکبوت. و نيز رجوع کنيد به  ۲۳و ۲۲و   ۲۱بيشتر رجوع کنيد به آيات 

 که بعقيدۀ مفسرين همان بعث است اشاره شده است.» نشئۀ آخرى« ۷سورۀ حج آيه 
» ةرو اما ناقةاهلل المذکو"« : ۵۹هاى اعراف و  هود در سوره  همذکورسؤال از ناقة اهلل  

فدمدم ...«وقعت بيد االعداء  ىفي سورة النصح فهى عبارة عن نفسه المقدسةالت
 حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در متن لوح. كالى آخر بيان مبار»  عليهم ربهم بذنبهم

"قد سألت عن عدة مسائل معضلة و طلبت شرحها و  خطاب به سائل ميفرمايند که :
بسطها على ما ينبغى لها" . مضمون بيان مبارك اينست که بتحقيق سؤال از مسائل 
دشوار  و درخواست شرحى گشاده از آن نمودى. مضمون تأويل و شرح مبارك اينست 

له ئکه مقصود از ناقه نفس مقدس حضرت صالح بود. در  لوح ديگرى نيز به اين مس
اشاره ميفرمايند قوله االحلى: "در خصوص ناقه سؤال نموده بوديد ... ناقه صالح 

 مأخذ ناقه در آثار قلم اعلى −در آثار مبارك اشاره است که نفس مقدس صالح بود" 
 ضِ : "ٰهذا ٱلُغٰالِم ٱلۭذْي َرِکَب َعلٰى ٰناَقِة ٱلَْبيْٰضاِء َبيَْن ٱْالرْ  ۶۰در لوحى نازل قوله االعلى 



ماِء" سوره اعراف ۱: ( نازل شدههاى ذيل  اين آيه در سوره  تحقيقمراجع  —َو ٱلس (
وَها ِبُسَوٍء : " ۷/۷۳آيه   ْرِض اهللِ َوَال َتَمسُكْل ِفي اَهـِذِه َناَقُة اهللِ َلُكْم آَيًة َفَذُروَها َتا

 -۱۴سوره شمس آيات ) ۳. (۱۱/ ۶۴) در سوره هود ۲". (َفَياُخَذُكْم َعَذاٌب اِليمٌ 
ُبوُه َفَعَقُروَها َفَدْمَدَم َعَليِْهْم )۱۳(" َفَقاَل َلُهْم َرُسوُل اللِه َناَقَة اللِه َوُسْقَياَها : ۹۱/  ۱۳ َفَكذ

اَها  ُهم ِبَذنِبِهْم َفَسونظرات بعضى از مفسرين صاحب نام در علوم تفسير به )" . ۱۴(َرب
( َفٰقاَل َلُهْم َرُسوُل اهللِ ٰناَقَة اهللِ َو  : "أما قوله تعالىٰ  ۶۱  ) تفسير کبير۱( اين شرح است:

 المراد من الرسول صالح عليه السالم (ٰناَقةَ ›› المسئلة االّول ‹‹ُسقٰيٰها ( ففيه مسائل: 
اهللِ) أى أنه أشار أليها لما هموا بعقرها  و بلغه ما عزموا عليه ، و قال لهم هى ( ٰناَقَة اهلِل 

: "( َفٰقاَل  ۶۲) تفسير روح البيان ۲؛(…" آيته الداللة على توحيده و على نبوتى ) و 
َلُهْم ) اى لثمود ( َرُسوُل اهللِ ) لما علم ما عزموا عليه و هو صالح عليه السالم ابن عبيد 

( ٰناَقَة  …بن جابر بن ثمود بن عوص بن ارم فاالضافة للعهد عبر عنه بعنوان الرسالة 
صوب على التحذير و ان لم يکن من الصور التى يجب فيها حذف العامل و اهللِ ) من

الداللة ا ناقة اهلل للشريف کبيت اهلل اى ذرو الناقة بالفارسية اشتر ماده اضيفت اليه تعالىٰ 
  ". …على وحدانيته و کمال قدرته و على نبوتى 

)  ان اهلل فرض على الطائف أن يستمع نداء الحق ۶۳و أما ما نزل في سورة الحج"(
حين طوافه و اذا لم يستمع يکرر الطواف حتى يستمع النداء . فالمراد من النداء نداء 
الرحمن في وادي االيمن . من قلب االنسان . و هذا هو البقعة المبارکة التي يرتفع 

تن فرمايند ولى در مىدر جواب سائل به مسائلى چند اشاره م تحقيق −منها النداء" 
لوح، متن آيه قرآن درج نگرديده و چون دسترسى به عريضۀ سائل نيست، تحقيق را 

  دشوار نموده و بناچار  به نقل بيان مبارك اکتفا گرديد.
  ٣٨١ص 

َواْلَملَُك َعلَى اْرَجأَِها ". در سوره الحاّقه ۱۷/٦٩تأويل و مقصود از آيه 
 ۱۷بيان مبارك در معنى و مقصود از آيه ". َفْوَقُهْم َيْوَمٍِٔذ َثَماِنَيةٌ َوَيْحِمُل َعْرَش َربَِّك 

:"و أما االٓية المبارکة (و  يحمل عرش ربك يومئذ  ۶۴قوله االحلٰى   سوره الحاقه.



َماء  )۱۵َفَيْوَمٍِٔذ َوَقَعِت الَْواِقَعُة (: " ۶۹/ ۱۷ثمانية). سوره الحآقة آيه  ِت الس َوانَشق
 َواْلَملَُك َعلَى اْرَجأَِها َوَيْحِمُل َعْرَش َربَِّك َفْوَقُهْم َيْوَمٍِٔذ َثَماِنَيةٌ  )۱۶َيْوَمٍِٔذ َواِهَيٌة (َفِهَي 

" (و فرشتکانند در اطراف آن و بر ۱۸َيْوَمٍِٔذ ُتْعَرُضوَن َال َتْخَفى ِمنُكْم َخاِفَيٌة ( )۱۷(
  هشت فرشته) .دارند عرش پروردگارت را بباالى سرشان در آن روز 

 ۶۴حضرت عبدالبهاء در جواب سائل شرحى باختصار بيان فرموده اند. قوله االحلٰى 
اعلم أن الثمانية حاملة للتسعة و هذه اشارة الى ان عدد االسم االعظم المقدس : «

  » . تسعة . النها جالسة على الثمانية الحاملة لعرشها
 ق در خاطرات حضرت ايادى امراهللشرحى و مطالبى تاريخى در بارۀ سورۀ فو تحقيق

جناب يوگو جياگرى در اتمام ساختمان بناى مقام مقّدس اعلٰى و بيانات شفاهى 
حضرت ولى امراهلل درج گرديده است که نظر باهميت مطلب و ارتباط آن با بيانات 
تبيينى حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه و  آيۀ شريفۀ فوق در  لوح مبارك درج ميگردد.  

ما براى فرصت کوتاهى وقايع : « ۶۵مضمون آن از انگليسى به فارسى اينست  خالصۀ
و تاريخ بناى مقام اعلٰى را توقف نموده و  مى پردازيم به موضوع و محتواى معمارى 
مقام اعلٰى و تجزيه و تحليل عناصر متشکلۀ اين بناى مقّدس و ارتباط آن با تولد دورۀ 

، حضرت ولى امراهلل ۱۹۵۲ض اقدس در سال در طول تشرف من در ار —امر بابى 
مرا آگاه ساختند که وقتى ارادۀ حضرت عبدالبهاء  بر اين تعلّق گرفت که هشت باب 
(درب) ورودى براى مقام اعلٰى ساخته شود ، ولى در طول حيات مبارك پنج باب آن 

م سه با اتما ۱۹۲۹اتمام پذيرفت. اين آرزو و ارادۀ مبارك حضرت سرکار آقا در سال 
باب (درب) ديگر  در دورۀ واليت حضرت ولى امراهلل و بامر مبارك ايشان به تحقق 

از آغاز  شروع پروژۀ اتمام بناى ساختمان مقام اعلى ، وقتى ايادى امراهلل  —پيوست
جناب ماکسول نقشه ها و  عکس مدل مقام اعلٰى توسط ايشان به روم آورده شد ، 

ادى امراهلل جناب يوگو جياگرى) بخود جلب توجه مرا (حضرت اي )۸هشت (عدد 
در ساختمان مقام و حول و حوش عدد هشت حائز اهّميّتى بسيار است. نمود که 

روزى حضرت شوقى افندى ولّى امراهلل بدون اينکه سؤالى در اينخصوص (در بارۀ 



هيکل مبارك در ارتباط بناى  ) از حضور مبارك استدعا شود، ۸اهّميّت عدد هشت 
اى از قرآن مجيد فرموده و در ابتدا اصل آيه را به عربى اشاره به آيه مقّدس اعلىٰ مقام 

َواْلَملَُك َعلَى اْرَجأَِها َوَيْحِمُل َعْرَش َربَِّك « و بعد از آن ترجمۀ آنرا قرائت فرمودند:
  »َفْوَقُهْم َيْوَمٍِٔذ َثَماِنَيةٌ 

" … on that day eight shall bear up the throne of thy Lord"  

را  »رّب اعلىٰ «بعد از آن هيکل مبارك شرحى در بارۀ مقام بلند اعالى حضرت باب 
بيان فرمودند. و نيز  ايادى امراهلل جناب ماکسول را تعليم فرمودند که چگونه معانى 
 روحانى اين وعدۀ الهى و بشارت در قرآن در  نقشۀ معمارى بناى مقام مقّدس اعلىٰ 

ادت دهندۀ  مقام بلند و اعالى مبارك ؛ مظهر  احترام و ابدى منعکس شود که شه
االٓثار  به شهادت عظمٰى ؛ و نيز مبين اين حقيقت باشد که تا چه حّد ظهور حضرت 

در  نظرى اجمالى —» نقطۀ اولٰى قرين با انتظارات و بشارات در آئين اسالم است
 آيه در وقوع آن در قيامتآيات قبل و بعد از آيه فوق بوضوح معلوم ميدارد که شأن 

  است.» انشقاق سماء«و » واقعه«است که در دو آيه اول بشارات به وقوع 
آيات محکمات و متشابهات قرآن در کتب تفسير و  — آيات متشابهات در قرآن

علوم قرآن در معارف اسالمى و  در ايقان شريف و  قاموس ايقان و  کتاب مستطاب 
  و  نيز  در  آثار ثمينۀ  ۱۳۰اقدس ياد داشت شماره 

  ٣٨٢ص 
حضرت ابوالفضائل گلپايگانى نظير فرائد ، مختارات و فصل الخطاب و  نيز در 

يل نگاشته شده است. نگارنده نيز شرحى باختصار در  کتاب قاموس ايقان بتفص
  صريرات در روش هفدهم نگاشته است رجوع فرمائيد.

در الواح و ادعيه مبارکه صادره از قلم مبارك مرکز ميثاق  — ساعة . أشراط الساعة
حضرت سّراهلل االعظم بکثرت عز  نزول يافت. در لوحى اشاره به اين حقيقت است 

از کلمات متشابه در آيات قرآن است و علم به » اشراط الّساعة«و  » ساعة«که الفاظ 
: "بأن االٓيات  ۶۶اند. قوله االحلٰى در سورۀ آل عمران فرموده ۷آن را استناد به آيۀ 



التي تتعلق بالساعة و اشراطها کلها متشابهة و ال يعلم تأويله اال اهلل و الراسخون في 
" اعةسبيان مبارك اشاره به اينست که الفاظ "يان مبارك  مضمون ب  تحقيق .  −" العلم
" از آيات متشابهات در قرآن است و علم به تأويل اين قبيل از آيات  در اشراطهاو  "

نزد خدا و  راسخين در علم است. بنظر الزم ميرسد که مطالب ذيل را تحقيق نمود تا 
هوم گردد بارك در ذهن کامال مفجوهر کالم و حقيقت مسئله در بيان تبيينى و تأويلى م

: " و همچنين از اين بيانات  ۶۷) ايقان شريف ۱( مأخذ بيان مبارك در الواح نزولى —
غير متشابه تفّطر سماء را که از عالئم ساعت و قيامت است  ۀمتقن ۀمحکم ۀواضح
وره س مأخذ بيان مبارك در آيات متشابهات و محکمات در  قرآن کريم —"نما كادرا

ْحَكَماٌت ُهن قوله تعالٰى: ( ۷آل عمران آيه  نَزَل َعَليَْك الِْكَتاَب ِمنُْه آَياٌت مِذَي اُهَو ال
ا الِذيَن في ُقُلوِبِهْم َزيٌْغ َفَيتِبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمنُْه اْبِتغَ  مَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت َفاالِْكَتاِب َوا مء اْلِفتَْنِة اا

ْن عِ َوابْتِ  نِد َغاء َتاِويِلِه َوَما َيْعَلُم َتاِويَلُه اال اهللُ َوالراِسُخوَن ِفي الِْعلِْم َيُقوُلوَن آَمنا ِبِه ُكل مِّ
كُر اال اْوُلوْا االٔلَْباِب  بيان مبارك در آياتى که  اشراط ساعت و  خذآم  —) َربَِّنا َوَما َيذ
. مأخذ بيان مبارك در احاديث. تأويل کر شده استدر آن ساعة و اشراط ساعة ذ

تفسير ساعة . أشراط ساعة در کتب  ساعة . أشراط الساعة در الواح امر بهائى .
به  صريرات که در اينخصوص تحقيقى به کتاب درجوع کني حديث و  مفسرين قرآن

اح واجمال گرديده ، در اهميت آشنائى با اينگونه از الفاظ و اصطالحات که در ال
  . ۶۸ الهى و معارف اسالمى در وعده آن در آينده نازل گرديده

: " و مرة تراه على هيکل  ۹۶قوله االحلٰى  .سوره نور ۳۵تأويل مضمون آيه 
کأنه کوکب دّري ال شرقي و  السراج الوهاج. يوقد و يضيء في زجاج االفق أالعلىٰ 

ال غربي بل کل الجهات جهاته يکاد يحترق ستر الجالل من شعلة ناره ذات الوقود 
  في اليوم المشهود" . رجوع کنيد به نافه سى ام و نافه چهل و سوم. 

 َو ُغِلَبِت الرومُ ) ۱( الٓم" : ۷۰. قوله االحلىٰ ۳۰/ ۲و ۱آيتين ،  ومتفسير  سورة الرّ 
 در لوحى که " (ترجمه : سوگند باين حرف مغلوب شدند روم)ْدَنى اْالَْرضِ ۭفى اَ ) ۲(

در آن مشام انسان از مسك بيانات مبارکه که در آن از خضوع و خشوع و فقر  و فنا و 



طلب استعانت و توکل به جمال اقدس ابهى بوجد و سرور در مي آيد و با اين جمالت 
ن هذا العبد أفقر عبادك في ملکك . و أذل آغاز مي گردد " و أنت تعلم يا الهي با

بريتك في بالدك. فکيف بهذا الفقر االعظم أقتدر ان أتفوه بالمعانى المندرجة 
المندمجة في حقائق کلمات. و االسرار التي حجبتها عن أعين العارفين خلف سرادق 
آياتك. و لکن لما أمرتني بهذا لذا أخذت القلم متوکال عليك و متکأ بفضلك و 
رحمتك النك يا الهى ان أردت ال جريت من القلم فانى بحور معرفتك.و طمطام 
اسرارك. و ان لم تشأ يخرس لسان القلم االعلى بين مالٔ االنشاء. و ينقطع منه فيضان 
آثار القدم بين االمم. االمر بيدك تفعل ما تشاء. و تحکم ما تريد وحدك ال اله اال أنت 

تواناى موالى حنون در ميادين تفسير و تاويل بحرکت  قلم –المقتدر العزيز الکريم"
آمده و تفسير  سوره روم را آغاز ميفرمايند. رؤس مطالبى که در تفسير مبارك مالحظه 

: "فاعلم بان في کل کلمة من کلمات اهلل ۷۰» کلمة«،  اّولميشود به اين شرح : 
دّوم ،   −۲براى تفصيل رجوع کنيد به نافۀ  −تتموج بحور أسرار ال نهاية لها"

  :  ۷۰» حرف«
  ٣٨٣ص 

حرف من آيات ربك لمشرق شموس رموز و آثار و حقائق ال يحصيها أحد  "و ان کل
ر بيان د›› حرف‹‹انى اال اهلل ربك و رب آبائك االولين" . بنظر ميرسد که يکى از مع

که از حروف مقطعۀ قرآن است باشد که در معارف امر بديع و ›› الم‹‹مبارك اشاره به 
و  سّوم ، معانى ظاهرى  −اسالمى بتفصيل مطالب در بارۀ آن نوشته شده است 

بان لهذه االٓية القدسية و الرنة الالهوتية للمعان في » فاعلم: "« ۷۱ باطنى در آيه
  معانى ظاهرى در آيه مبارکه −اطن و باطن الباطن الى ما ال نهاية له"  الظاهر و الب

أخبر اهلل بزهاق کلمة الفرس و غلبها. و نصرة الروم و ظفرها. بعد » فاما الظاهر) " «۱(
ما غلبت الروم و اضمحلت تحت أيادي الفرس. و شتت شملهم و فرق جمعهم. و 

من النقطة المحّمدية. و رفعت اعالم تفصيل هذا ان فى أيام أشرقت شمس االحدية 



) نقل غير مستقيم سؤال مشرکين از حضرت ۲الهدى على أعالم يثرب و البطحاء؛ (
رسول اکرم که چگونه ميشود که  کسرى ملك فرس ( خسرو پرويز  پادشاه ايران) که 
اهل کتاب نيستند (عقايد اعراب نسبت به دين ايرانيان) غلبه کند بر روميان که اهل 

: "قال المشرکون ان کسرى ملك الفرس الذي لم يکن من  ۷۲تابند ، قوله االحلٰى ک
)  قوله ۳أهل الکتاب غلب و ظفر على عظيم الروم الذي هو من اهل الکتاب؛ (

: فانزل اهلل هذه االٓية الالهوتية. و أخبر بان الروم سيغلبون اعدائهم الفرس  ۷۲االحلٰى 
 سر ما ة الى التسعة. فبعد سبع من السنين أظهر اهللفي بضع سنين. و البضع من الثالث

أخبر به حبيبه االعظم. و انتصر الروم على الفرس و علت کلمتهم فبذلك أيقن 
معانى ظاهرى و  باطنى آيات در آثار قلم  —المخلصون بان علم ربك سبق کل شئ

ا از هر آيات قرآن داراى معانى ظاهر و باطن است و  بايد مقصود از آيه ر:  اعلى
: ثّم اعلم بان المفّسرين الّذين فّسروا القرآن کانوا ِصنفين  ۷۳ قوله تعالىٰ دو اخذ نمود  

روه على الّظاهر و غفلوا عن  روه على الباطن . و صنف فس صنف غفلوا عن الّظاهر و فس
الباطن و لو نذکر مقاالتهم و بياناتهم َلتأخُذك الکسالُة بحيث تمنعك عن قراءة ما 

لمقام . طوبى للّذين أخذوا الّظاهر و الباطن کتبناه لك لذا ترکنا أذکاَرهم فى هذا ا
أولئك عباد آمنوا بالکلمة الجامعة .  فاعلم من أخذ الّظاهر و ترك الباطن انّه جاهل . 
و من أخذ الباطَن و ترك الّظاِهر انّه غافل . و من أخذ الباطَن بايقاع الظاهر عليه فهو 

ى و باطنى آيات در قرآن رجوع عالم کامل". براى مزيد اطالع در مسئلۀ معانى ظاهر
 کنيد به آيات نازله در تفسير سوره والّشمس.

  تفسير سورۀ الرّوم
التي ترجع و تنتسب  الى  ان الروم هو الشؤن: " ۷۴) قوله االحلٰى ۱(" روم"تأويل 

الحقائق الکونية و صرف االنية و الحجب السائرة. و الظلمات الصادرة. عن تعينات 
تغلب و تضمحل عند شروق االشعة الساطعة لموجود. و هذه الوجود و تشخصات ا

) قوله االحلٰى ۲( عن شمس الحق.  فلما انتهى کور الروح خبت مصابيح الهدى ؛
أراد اهلل بکلمة الروم النفوس التي استضائت وجوههم عند شروق  و في مقام: " ۷۵



شناسى  در عرف لغت "روم"معني )  ۳شمس القدم عن مشرق اسمه االعظم.".  (
: " الن اسم الروم في عرف اللغى وضعت لطائفة بيضاء. و امة  ۷۵قوله االحلٰى  ،

تأويل  −حميراء و النفوس الصافية التي ناظرة الى ربها بوجوه ناضرة مبيضة مستبشرة" 
بنظر ميرسد که در متن بيان مبارك هشت شرح و تفسير  زيارت  −" ومغلبت الر"

:  " (و اما المراد) بقوله عز اسمه (غلبت الروم) أي  ۷۶) قوله االحلٰى ۱ميشود : (
غلبت في عوالم الجسماني تلك النفوس الزکية التي فنت عن صفاتها و حدودها عند 
ظهور مجليها حتى اتصفت بصفات رحمانية و ظهرت بآثار ملکوتية. أرسل اهلل عليهم 

وا رائحة لذين ما استنشقأرياح االمتحان و االفتتان. و القاهم تحت مخالب المنکرين ا
الحياء و ترکوا النهى و تمسکوا بالهوى. و لکن لما کانوا غالبين من حيث الروح کذلك 
سيغلبون من حيث الجسد على أعدائهم بقدرة بارئهم الن اهلل جعل کل الخير  الٔحبائه 

:  "(و  ۷۷) قوله االحلٰى ۲في کل عالم من العوالم حتى في عالم الجسم و الذکر؛ (
  ن ال أراد اهلل بهذه الکلمة الفرقانية شرائع اهلل و سننه و حدود اهلل و حکمهي مقام) ف

  ٣٨٤ص 
ترکوا أوامر اهلل و راء ظهورهم. و نسوا حکم اهلل نسيا منسيا بحيث  أيام الفترةالناس في 

وضعوا و أسسوا أساس سياسة جهلية. و قننوا أصوال و قوانين رسومية. و رفعوا أعالم 
لمية ظنية بحيث ترکوا العلم و الهدى. و تمسکوا باذيال الوهم و الهوى... أحکام ظ

و بذلك غلبت الشرائع المقدسة الربانية بين الناس و لکن بقدرة اهلل و قوته عند طلوع 
:  " (و في مقام) أراد اهلل بکلمة  ۷۸) قوله االحلٰى ۳صبح الهدى من أفق البقاء؛ (

الحدية من نار ا صفاته المصطليةة باسماء اهلل و الروم الحقائق الممکنة المتجلي
الموقدة في البقعة المبارکة في بحبوبة الجنة الظاهرة المشهودة على أربعة أرکان 

 ۷۹) قوله االحلٰى ۴قديمة المؤسسة بزبر االلوهوتية و الربوبية القائمة بجوهر الفردانية؛ (
النظر و االستدالل و اقامة االدلة ) مقام و منها أراد اهلل بهذه الکلمة القرآنية: "(

القاطعة. و البراهين الناطقة على وحدانية الحق و فردانيته و عزته و قدرته و سلطانه کما 
شهدت و رأيت في أيام التي مضت ظهور نير االعظم عن مشرق اسمه المکرم. بحيث 



ياته و ن ظهور آما کان الحد سبيل اليه. و ال دليل عليه اال ما دلت العقول  و االنظار م
) الشؤن و منها أراد اهلل بهذه الکلمة التامة:  "( ۸۰) قوله االحلٰى ۵بروز آثاره؛ (

)  قوله ۶الجسمانية و الحقائق الناسوتية و عوارضها و خصائصها في عالمها و حيز ها؛ (
) أي فنت الشؤن الجسمانية عند غلبت الروم:  "والمراد من قوله عز شأنه ( ۸۱االحلٰى 

ور االٓيات الروحانية و فاضت انهار الحقيقة على أراضي االفئدة الصافية عند ظه
استواء الرحمن على العرش االعظم بين االکوان. الن الجنود الروحانية تبطش و 

و منها :  "( ۸۲) قوله االحلٰى ۷تصول على االحزاب يوم االياب بقوة رب االرباب؛ (
) مقام الظنون و االوهام في أفئدة العوام. الن ةأراد اهلل بهذه الکلمة المحکمة الثابت

في أيام أفول شمس العلم و الحکم تشهد الوهم و الظن هو السلطان االعظم بين مالء 
) مقامات و منها أراد اهلل بهذه الکلمة الجامعة: " ( ۸۳) قوله االحلٰى ۸االکوان؛ (

ا و سقوطها من فضل بارئهالنفس و مراتبها و درجاتها و علوها و اضمحاللها و صعودها 
موجدها) و بطش  نقمةو في بعض النسخ و در حاشيه مکاتيب:و نعمة موجدها ( 

 −ام) مراجعه فرمائيد به روش دهم و سى» نفس«(براى مراتب و مقامات   −مبدعها
 از نظر لغت شناسى  و علم صرف.» غلبت الر وم«تفسير مبارك در باره 

:  "اذا قرئنا (غلبت الروم) أي بصيغة المجهول و لکن اذا قرأناها  ۸۴قوله االحلٰى 
بصيغة المعلوم يظهر منها معان أخر ال يسعنا اليوم بيانها و اظهارها و کشف رموزها و 
اسرارها و ترکناها لوقت معلوم و على اهلل نتوکل في کل االمور و بحبل رحمته و فضله 

قوله االحلٰى  "أدنى االرض"تأويل  −فتقرين نتوسل انه معطي السائلين و مغني الم
:  "و قال (غلبت الروم في ادنى االرض) فاي ارض أدنى من حقائق االشياء و  ۸۵

تعيناتهم. ثم أخبر لسان القدم و الکلمة االعظم. با الملك الحى القيوم قدر لکل أمر 
ة في لساطعأجال محتوما. فسوف في انتهاء هذا الدور ياتي أيام تغرب هذه الشمس ا

 −و لن تجد لسنته تبديال و ال تحويال هذه من سنة اهللخلف سحاب متراکمة... و 
شکر بدرگاه الهى که ظهور اعظم جمال اقدس ابهى واقع شد و رحمت الهى بر 

کشف حجاب شد و اسرار الهى در کتب قبل از قلم وحى  بندگان سبقت گرفت .



ًا مى و منطقى بر اهل عالم واضحًا مشهودنازل و بقلم مبين امراهلل با استدالالت کال
هايت در متن تفسير خطاب به سائل ميفرمايند که دست در الواح تبيينى عزّ نزول يافت.

: "( و قل) ۸۶را بلند کن بسوى مواليت حضرت بهاءاهلل جّل ذکره و بگو قوله االحلٰى 
الح وجهك.   لذيلك الحمد و الشکر يا ربي االبهى بما خلقتنى و بعثتني في اليوم ا

و ظهر جمالك و اشرقت طلعتك. و سبقت رحمتك. و سبغت نعمتك و أحاطت 
قدرتك. و ظهرت اياتك. و علت کلمتك و ثبت برهانك... و لکن لما رأيت من 
عميم فضلك و عظيم جودك و احسانك تقبل القطرة من عبادك مقام البحر و تحسب 

عوضة کري التي لم تکن اال کرنة بلذا قدمت بين يديك بضاعة ش مقام الشمس الذرة
  —في الواد أو کد بيب نملة على االصفاد 

  واب لوحى در ج  در  الواح نزولى قلم اعلىٰ " الم غلبت الرّوم"مأخذ تفسير  
  ٣٨٥ص 

سؤال از آيۀ مذکوره خطاب به يکى از احبّاى الهى نازل که در آن علّت صدور تفسير 
بقلم مبارك حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه نيز  معلوم ميگردد. قوله االعلٰى ›› روم‹‹سورۀ 

سؤال نموده بودند در اين مقام ذکرى از ›› الم غلبت الرّوم‹‹: "ديگر از آيه مبارکۀ  ۸۷
ل نازل تفحّص لتجد و تکون من العارفين و لکن بغصن اعظم امر سلطان مذکور از قب

ار در تحقيقي باختص —فرموديم مجّددًا آن آيه مبارکه را تفسير نمايد و ارسال دارد
) بت الرومغل) ؛ (روم) ؛ (الم( سوره مبارکه فوق در  کتب معتبره تفسير قرآن کريم.

: " (الم ۸۸اهل سنت و جماعت ، تفسير بيضاوى از علماى الف) : ادنى االرض؛ ( 
غلبت الروم فى أدنى االرض) أرض العرب منهم النها االرض المعهودة عندهم أوفى 
أدنى أرضهم من العرب و الالم بدل من االضافة (و هم من بعد غلبهم) من اضافة 
المصدر الى المفعول و قرئ غلبهم و هو اللغة کالجلب و الجلب (سيغلبون فى بضع 

ن فارس غزوا الروم فوافو هم باذرعات و بصرى و قيل بالجزيرة و هى سنين) روى أ
، تفسير رازى از علماى مذهب شيعه ب"؛ …أدنى أرض الروم من الفرس فغلبوا عليهم

: " الٓم  َو ُغِلَبِت الروُم  ۭفى َاْدَنى اْالَْرِض َو ُهْم ِمْن َبْعِد َغَلِبِهْم َسَيْغَلُبوَن  ۭفى ِبِضِع  ۸۹



ْمُر ِمْن َقبُْل َو ِمْن َبْعُد َو َيْوَمٍِٔذ َيْفَرُح الُْمْؤِمُنونَ  ِسۭنينَ  ر: : (ترجمه در متن تفسي هللِ اْالَ
مغلوب شدند روم در نزديکترين زمين و آنها پس از مغلوب شدن آنها زود غالب شوند 
در اندك سال مر خدا راست امر از پيش و از پس و اين روز شاد شوند گروندگان بيارى 

(الم غلبت الروم) سخن در الم در حرف مقطع رفته باستقصا  قوله تعالىٰ  –خدا) 
وجهى ندارد گفتن آن غلبت الروم گفت غلبه کردند روميان را در نزديك ترين زمين 
(وهم من بعد غلبهم سيغلبون) و ايشان از پس غلبه يعنى پس از آنکه مغلوب باشند 

ر و غلب و غلبه يکى باشد و بعضى دگ غالب باشند (فى بضع سنين) در اند سال 
گفتند لغت معروف غلبه است اال آنکه تاء از او بيفکند چنانکه از اوقات بيفکند فى 
قوله و اقام الصالة  و قوله من بعد غلبهم اضافت مصدر است با مفعول و قوله فى 

وم ر و يومئذ مفرح المؤمنون و آن روز که غلبه… بضع سنين بضع از سه باشد تا ده  
باشد بر فارس مؤمنان شاد شوند بنصرت خداى و قصۀ اين آن است که مفسران گفتند 
که در فارس زنى بود که فرزندان او همه پادشاه بودند و شجاع کسرى اين زن را بخواند 

راى گفت کس… و گفت من ميخواهم که لشگرى بروم فرستم و بر ايشان اميرى کنم 
شگر قبول کردم لشگرى باو داد و او را بجانب روم که من پسر حليم تو را باميرى ل

گسيل کرد آنجا رفتند و قتال کردند و ظفر يافتند و قتل بسيار کردند و شهرستان خراب 
کردند و درختان زيتون ببريدند و امير لشگر روم از جهة قيصر مردى بود نام نجيش و 

زمين است از شهر شام باين کارزار بآذرعات و بصرى کردند و اين نزديکترين زمينى 
عرب و عجم چون خبر غلبه فارس بر روم برسول عليه السالم رسيد رسول عليه السالم  
دلتنگ شد براى آنکه روميان اهل کتاب بودند و مجوس را کتاب نبود مشرکان شاد 
شدند و بفال گرفتند گفتند فارسيان کتاب ندارند و ما کتاب نداريم روميان کتاب دارند 

تاب داريد و مجوس بر کتابيان روم غلبه کردند و ظفر يافتند پس بر نيامد که و شما ک
ما نيز بر شما ظفر يابيم رسول عليه السالم از اين سبب دلتنگ شد خداى اين آيات 
فرستاد الٓم غلبت الروم فى ادنى االرض تا آخر آيات ابوبکر بکافران رفت و گفت 

ند بر نيايد که روميان بر فارسيان غالب شوهمانا شاد شديد بغلبۀ فارس بر روم بس 



خدرى و  ابوسعيد… گفتند از کجا ميگوئى گفت مرا رسول عليه السالم  خبر داد 
مقاتل گفتند روز بدر چون مسلمانان ظفر يافتند بر مشرکان همان روز خبر آمد که روميان 

بيشتر  ل" (براى تفصي…غالب آمدند بر فارسيان و مسلمانان شاد شدند بدان فتح 
حظه ميشود از متن تفسير  بوضوح مالرجوع کنيد به بقيۀ اين تفسير در  تفسير رازى). 

که مفسران انحصارًا معانى ظاهرى و شرح وقايع تاريخى و ارتباط آن با ظهور اسالم 
را در اين سوره در نظر گرفته اند. حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در تفسير فوق همانطور 

  . معانى ظاهرى و  باطنى اين سوره اشاره فرموده اند که مالحظه شد به
  ٣٨٦ ص

ى ٰاَدُم َربُه َفَغوىٰ … "تأويل عصيان آدم.  : "و عصى آدم  ۹۰قوله االحلٰى   —" َو َعٰصٓ
 ۱۱۵و  ۱۲۱بنظر ميرسد، اشاره به جزئى از  دو آيه  -ربه فغوى و لم نجد له عزما"   

در سورۀ طه است که در يك جمله جزئى از هر دو آيه را نقل فرموده اند . قوله تعالٰى 
ى ٰاَدُم َربُه َفَغوىٰ : " ۱۲۱. آيه   " (ترجمه : پس خوردند آن دو از آن پس ظاهرَو َعٰصٓ

 شد مر آنها را عورت ها شان و شروع نمودند مى چسبانيدند بر آن دو از  برگ بهشت  
َو لَْم َنِجْد لَُه ) : " ۱۱۵. آيه ( )و نا فرمانى کرد آدم پروردگارش را پس بى بهره شد

" (ترجمه : و بدرستيکه عهد کرديم با آدم از پيش پس وا گذاشت و نيافتيم مر  َعْزًما
َوَلَقْد َعِهْدَنا اَلى آَدَم ِمن َقْبُل  ورت کامل آيات اينست. قوله تعالٰى: "او را عزمى) . ص

َواْذ ُقلَْنا ِللَْمَالَِٔكِة اْسُجُدوا ِالَٓدَم َفَسَجُدوا اال ابِْليَس  )۱۱۵( َولَْم َنِجْد لَُه َعْزًما َفَنِسيَ 
ِلَزْوِجَك َفَال ُيْخِرَجنُكَما ِمَن اْلَجنِة َفَتْشَقى َفُقلَْنا َيا آَدُم ان َهَذا َعُدو لَك وَ  )۱۱۶اَبى (

 )۱۱۹َوانَك َال َتْظَما ِفيَها َوَال َتْضَحى ( )۱۱۸ان َلَك اال َتُجوَع ِفيَها َوَال َتْعَرى ( )۱۱۷(
يَْطاُن َقاَل َيا آَدُم َهْل اُدلَك َعَلى َشَجَرِة اْلُخلْ  َليِْه الشَيبَْلى (َفَوْسَوَس ا ۱۲۰ِد َوُملٍْك ال( 

 −نيز مذکور است  ۱۹  - ۲۲و اعراف آيه  ۳۵َفاَكَال ِمنَْها َفَبَدْت َلُهَما َسْوآُتُهَما َوَطِفَقا 
حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه ، مقصود از عصيان حضرت آدم را  — تأويل عصيان آدم

ايش دّوم و سّوم  در سفر پيد اند. تأويل آيه قرآن و  تأويل بابدر دو موضع بيان فرموده
أيها الحبيب النوراني) : «( ۹۱. قوله االحلٰى  تأويل مبارك در مکاتيب —در تورات 



قد اطلعت بمضمون الکتاب و السؤال عن سواء الصراط و الرأي الصواب لعمري 
الهمك بذلك السؤال رب االرباب الن االٓراء اختلفت و العقول ذهلت و العقائد 

المسألة الغامضة المعضلة بين االصحاب . و اني مع عدم المجال  تشتتت فى تلك
و تشتت البال و تتابع البلبال أبادر الى الجواب مقرًا بضعفي و قلة بضاعتي و فقري 
في العلوم و فاقتي . و ليس لى أمل اال تأييد ربي (فاقول) و على اهلل التکالن . ان 

ى ى و قال اهلل سبحانه و تعالى (و عصعصيان آدم عليه السالم في الذکر الحکيم أت
آدم ربه فغوى و لم نجد له عزما)  و قال بحق ذي النون عليه السالم (و ذا النون اذ 
ذهب مغاضبًا فظن أن لن نقدر عليه فنادي في الظلمات) و خاطب الرسول الکريم 

ِبيًنا( ا َفَتْحَنا َلَك َفتًْحا منُه َما تَ  * اِنعْ ِلَيْغِفَر َلَك الل َر َوُيِتم خَم ِمن َذنِبَك َوَما َتا َمَتُه َعَليَْك َقد
ْسَتِقيًما فهذه االٓيات صريحة ناطقة ۲/٤٨و  ۱) [سوره الفتح آيات َوَيْهِدَيَك ِصَراًطا م [

بحق االنبياء و يخالف العصمة الکبرى . و الحال المظاهر المقدسة االلهية نور على 
بناء على ذلك نقول أن تلك االٓيات الداللة … وب الديجور  نور ال يعتريهم ظالم الذن

على عصيان آدم عليه السالم أو خطأ بعض االنبياء انما هي آيات متشابهات ليست 
من المحکمات . و لها تآويل في قلوب ملهمة و معانى خفية عند النفوس المطمئنة 

و ليس المقصد من اما قضية آدم عليه السالم ليس المراد ظواهرها بل ضمائر ها 
ظواهر ها االسرائرها . فالشجرة هي شجرة الحياة الثابتة االصل الممتدة الفرع الى 
کبد السماء المثمرة بأکل دائم و المفطرة لکل مرتاض صائم . فمنع آدم عليه السالم 
ليس منع تشريعي تحريمي انما هو منع وجودي کمنع الجنين عن شؤن البالغ الرشيد 

م اختص به سيد الوجود الحائز على المقام المحمود . حبيب رب . فالشجرة مقا
الودود محمد المصطفى عليه التحية و الثناء . و المقصد من حواء نفس آدم عليه 
السالم فآدم أحب و تمنى ظهور الکماالت االلهية و الشؤن الرحمانية التي ظهورها 

مر ممتنع الحصول منوط بظهور سيد الوجود . فخوطب بخطاب وجودي أن هذا اال
مستحيل الوقوع کامتناع ظهور العقل و الرشد لالجنة في بطون االرحام و النطفة في 
االصالب . فبما کان يتمنى ظهور هذه الکماالت الرحمانية و الشؤن الربانية في 



و ذلك ممتنع مستحيل . فالدور وقع في أمر عسير و ما کانت النتيجة  —دور الجنين 
و  أما صدور هذا المنى عن و هذا عبارة عن الخروج من الجنة . اال شيء يسير . 

االٓية الکبرى فليس بأمر مستغرب عند أولى النهى . و سليمان عليه السالم قال هب 
لي ملکا ال ينبغي الحد من بعدي و هذا أمر ممدوح و مقصد مرغوب . و ما عدا ذلك 

  اذا 
  ٣٨٧ص 

لنا آمن فاذا قوم ال يقاس بشئون غير هم. نسب شأن من الشئون الى مظاهر الحي القي
الرسول بما أنزل اليه ليس ايمانه کايمان السائرين. و اذا قلنا أن موسى عليه السالم 

 حسنات(و صاحبه نسيا حوتهما ليس نسيانهما کنيسان غير هما بل هذا مقام يقال 
] فلربما تعترى أحدًا من المقربين زلة ۳۳[رجوع کنيد به نافه  االبرار سيئات المقربين)

 أيضًا انما هذا في شأن المؤمنينو لکن المظاهر المقدسة منزهة عنها لحکمة 
الموحدين و ما عدا ذلك فلربما خوطب و عوتب الرسول بما يراد به نفوس المؤمنين 

 َتْرَكُن  ان َثبتَْناَك َلَقْد ِكدت َوَلْوالَ "کما قال . لئال يثقل على السمع العتاب الشديد  
ا َقِليًال  َْليِْهْم َشي۷۴/١٧[سوره بنى اسرائيل آيه " ا[ ."  ِمْرَتسوره هود  "َفاْسَتِقْم َكَما ا]

[سوره نساء آيه  "َوَال َتُكن لِّلَْخآِِٔنيَن َخِصيًما". ] ۳۰. رجوع کنيد به نافه ۱۱٢/١١آيه 
 ]۲/٨٠و  ۱ره عبس آيه هاى  [سو "َوَتَولى * ان َجاءُه اْالْعَمىَعَبَس "و   .]٤/۱۰۵

. انما هذا الخطاب موجه ٩٣/]۷[سوره الّضحى آيه  "َوَوَجَدَك َضاال َفَهَدىو ". 
ن الرسل افباالجمال … لسائر االصحاب فتهوينا و تخفيفًا وجه العتاب الى ذلك

المظاهر النورانية و الحقائق الرحمانية و الکائنات التامة و الکرام و االنبياء العظام 
صه تأويل خال −کلهم تقدست سرائر هم النورانية عن اعتراء الظالم" …الحجج البالغة

عصيان آدم و آيات  —سورۀ طه در لوح  مبارك حضرت عبدالبهاء ۱۲۱و  ۱۱۵آيات 
اب اصلى عاّمه اند نه مشابه در حق ساير انبياء در قرآن از متشابهات است و خط

مظاهر الهى. خطابات فوق اگر  خطاب به مظاهر الهى باشد استنتاج آن مخالفت 
انا فتحنا لك فتحًا مبينا ليغفرك اهلل ما )  قوله االحلٰى: "۱: (با عصمت کبرٰى است



". بيان مبارك ميرساند که خطاب در آيه فوق مقصود از تقدم من ذنبك و ما تأخر
مبر رسول اکرم ص نيست بلکه خطاب به عاّمه است و در متن حضرت پيغ» ذنب«

فهذه االٓيات صريحة ناطقة بحق االنبياء و يخالف العصمة الکبرى. «لوح ميفرمايند: 
 …و الحال المظاهر المقدسة االلهية نور على نور ال يعتريهم ظالم الذنوب الديجور 

آدم عليه السالم أو خطأ بناء على ذلك نقول أن تلك االٓيات الداللة على عصيان 
به نافه  (رجوع کنيد» . بعض االنبياء انما هي آيات متشابهات ليست من المحکمات

مقصود از شجره، شجرۀ ) ۲؛ (»)عصمت کبرى«سوم و نيز لوح مقدس اشراقات در  
"فالشجرة هي شجرة الحياة الثابتة االصل الممتدة الفرع  . قوله االحلٰى:حيات است

مقصود ديگرى از شجره اختصاص به حضرت رسول اکرم ) ۳"؛ (الى کبد السماء
. قوله االحلٰى: " فالشجرة مقام اختص به سيد الوجود الحائز على المقام ص دارد

منع )  ۴المحمود. حبيب رب الودود محمد المصطفى عليه التحية و الثناء؛ (
فمنع آدم . قوله االحلٰى: " حضرت آدم از خوردن از آن شجره منع تشريعى نيست

"؛ …عليه السالم ليس منع تشريعي تحريمي انما هو منع وجودي کمنع الجنين عن 
" فخوطب بخطاب وجوى آن هذا االمر ممتنع مقصود از خطاب وجودى ) ۵(

مقصود از حّوا نفس حضرت آدم است که تمناى ) ۶؛ (…"الحصول مستحيل الوقوع 
صد من حواء نفس آدم عليه السالم . قوله االحلٰى: "و المقظهور کماالت الهيه نمود

فآدم أحب و تمنى ظهور الکماالت االلهية و الشؤن الرحمانية التي ظهورها منوط 
بظهور سيد الوجود " از متن لوح مبارك ، سيد الوجود اشاره به ظهور حضرت رسول 
اکرم ص است. و نيز رجوع کنيد به بعد در  مفاوضات که مشابه بيان مبارك در تمناى 

معنى و مقصود از ) ۷ت آدم در بارۀ ظهور حضرت مسيح تأويل گشته است؛ (حضر
. قوله االحلٰى: "فخوطب بخطاب وجودي أن هذا االمر ممتنع خروج از جّنت

الحصول مستحيل الوقوع کامتناع ظهور العقل و الرشد لالجنة في بطون االرحام و 
الربانية  الرحمانية و الشؤنالنطفة في االصالب. فبما کان يتمنى ظهور هذه الکماالت 

و ذلك ممتنع مستحيل . فالدور وقع في أمر عسير و ما کانت النتيجة —في دور الجنين



فرق و تميز ميان ايمان ) ۸اال شيء يسير . و هذا عبارة عن الخروج من الجنة"؛ (
ليه ا(عاّمه). قوله االحلٰى: "فاذا قلنا آمن الرسول بما أنزل  رسول و پيغامبر با سايرين

فرق ميان نسيان پيغامبر يا رسول و سايرين ) ۹ليس ايمانه کايمان السائرين" ؛ (
(عاّمه). قوله االحلى: "و اذا قلنا أن موسى عليه السالم و صاحبه نيسا حوتهما ليس 

  نسيانهما کنيسان غير هما 
  ٣٨٨ص 

. شماره ٣٣[رجوع کنيد به نافه  حسنات االبرار سيئات المقربين(بل هذا مقام يقال 
) فلربما تعترى أحدًا من المقربين زلة لحکمة و لکن المظاهر المقدسة منزهة عنها ]٦

لئال يثقل على السمع العتاب الشديد". (براى … أيضًا انما هذا في شأن المؤمنين
ر د مظاهر الهى رجوع کنيد به نافه سوم»  نسيان«مزيد اطالع در مسئلۀ عارى بودن از 

: "و اّما العصمة الکبرٰى لمن کان مقامه  ۹۲اصول و مبادى و لوح مقدس اشراقات
آيات نقل شده از قرآن در لوح فوق خطاب به ) ۱۰( −مقّدسًا عن الخطأ و النسيا" 
. قوله االحلٰى : "انما هذا الخطاب موجه لسائر اصحاب پيغمبر ص است

ان الرسل : " د از اعتراء ظلمتمظاهر الهيه مقدس و منزّه ان) ۱۱االصحاب"؛ (
المظاهر النورانية و الحقائق الرحمانية و الکائنات التامة و الکرام و االنبياء العظام 

  کلهم تقدست سرائر هم النورانية عن اعتراء الظالم".… الحجج البالغة
در مفاوضات. حکايت آدم و حّوا و تناول شجره  "در عصيان آدم"تاويل دوم 
حضرت عبدالبهاء جّل  جّنت جميعًا رموز است تفسير  سفر پيدايش .و خروج از 

ثنائه در قسمتى از بيان مبارك در مفاوضات ، حکايت حضرت آدم را از رموز کتب 
: "اين حکايت را اگر بمعنى ظاهر عبارات  ۹۳ اديان بيان فرموده اند. قوله االحلىٰ 

ّور آن در قبول و تصديق و تصمصطلح بين  عوام گيريم در نهايت غرابت است و عقل 
معذور زيرا چنين ترتيب و تفصيل و خطاب و عتاب از شخص هوشمندى مستبعد است 
تا چه رسد بحضرت الوهيّت  الوهيّتى که اين کون نا متناهى را در اکمل صورت 
ترتيب داده و اين کائنات نا متناهيه را در نهايت نظم و اتقان و کمال آراسته قدرى 



م اگر ظواهر اين حکايترا بشخص عاقلى نسبت دهند البتّه عموم عقال انکار تفّکر  الز
ايت آدم و لهذا اين حککنند که اين ترتيب و وضع يقينًا از شخص عاقل صدور نيابد 

حّوا و تناول شجره و خروج از جنّت جميعًا رموز است و از اسرار الهيّه و معانى کلّيّه 
راز و مقرّبين حضرت بى نياز واقف آن اسرار نه  و تأويل بديعه دارد و  جز محرمان

يك معنى از معانى آنرا بيان کنيم و گوئيم  لهذا اين آيات تورات معانى متعّدده دارد
مقصد از آدم روح آدم است و از حّوا نفس آدم زيرا در بعضى مواضع از کتب الهيّه 

 شّر عالمکه ذکر اناث ميشود مقصد نفس انسانيست و مقصد از شجرۀ خير و 
 ت اعلىٰ مقصود از شجرۀ حيا… و مقصد از مار تعلّق بعالم ناسوتيست  … ناسوتيست 

است و ظهور کلّى لٰهذا آن مقام محفوظ مانده تا در  مقام کلمة اهللرتبۀ عالم وجود 
ظهور اشرف مظهر کلّى آن مقام ظاهر و  الئح گشت زيرا مقام آدم من حيث ظهور و 

ام نطفه بود و مقام حضرت مسيح رتبۀ بلوغ و رشد و طلوع نيّر بروز بکماالت الهيّه مق
حيات  شجرۀ اعظم رتبۀ کمال ذاتى و کمال صفاتى بود اينست که در جنّت اعلىٰ 

عبارت از مرکز تقديس محض و تنزيه صرف يعنى مظهر کلّى اٰلهى است و از دور آدمى 
اين بود لّيّۀ ملکوتيّه نتا زمان حضرت مسيح چندان ذکرى از حيات ابديّه و کماالت ک

شجرۀ حيات مقام حقيقت مسيح بود که در ظهور مسيحى غرس گشته و باثمار ابديّه 
چون نفحات قدس حضرت مسيح و انوار تقديس نيّر اعظم منتشر  گرديد …  مزيّن شد

حقايق بشريّه يعنى نفوسى که توّجه بکلمة اهلل نمودند و استفاضه از فيوضات کردند 
سفر  وراتمأخذ در ت —و گناه نجات يافتند و بحيات ابديّه فائز گشتند" از آن تعلّق

) و خداوند خدا آدم را ندا در داد و گفت کجا هستى ۹پيدايش باب باب سوم : "(
) گفت چون آوازترا در باغ شنيدم ترسان گشتم زيرا که عريانم پس خود را پنهان ۱۰. (

 نى آيا از آن درختى که ترا قدغن کردم که) گفت ِکه ترا آگاهانيد که عريا۱۲کردم . (
) آدم گفت اين زنيکه قرين من ساختى وى از ميوۀ ۱۳از آن نخورى خوردى . (

  درخت بمن داد که خوردم".



ۀ نظر باينکه مسئل در مقصود از عصيان آدم. نمونه هائى از  نظرات مفّسرين قرآن
رت سير از قول حضعصيان حضرت آدم در ميان مسلمين همان است که در کتب تف

فسير ترسول اکرم بنقل از صحابه است. به يك تفسير  از علماى شيعه اکتفا ميگردد. 
شيخ ابو الفتوح رازى صاحب تفسير رازى بحثى کامل در  دو آيۀ فوق نموده  .رازى

  و 
  ٣٨٩ص 

) اين عهد بمعنى امر و وصيت است يقال عهد و لقد عهدنا: " (۹۴تفسيرش اينست 
نان ) پيش از  اينکه با ايمن قبل هذاصى اليه يعنى ما با آدم عهد کرديم (اليه اذا او

) فراموش کرد و بنزديك بيشتر مفسران آن است فنسىعهد و امر و وصيت کرديم . (
که اين نسيان ترك  است  چنانکه گفت نسو اهلل فنسيهم . اى ترکوا طاعة اهلل فترك اهلل 

و ما آدم  )و لم نجد له عزماضد ذکر باشد . ( ثوابهم ابن زيد گفت نسيان آن است که
را بر معصيت عزمى نيافتيم يعنى غرض او نه مخالفت فرمان ما بود و قتاده گفت (لم 
نجد له عزما)  اى صبرا و  عطيه گفت حفظا و عزم ارادتى باشد متقدم بر فعل براى 

آدم ربه  ىو عصو نيز در همين تفسير مفسر  مينويسد : "(…" توطين نفس بر فعل 
) و آدم عاصى شد و غاوى اگر گويند نه شما بر پيغمبران صغيره و کبيره روا فغوى

نميداريد چونست که خدايتعالى عصيان و غوايت بآدم حوالت ميکند جواب گوئيم 
عصيان مخالفت امر با ارادت باشد و امر و ارادت از حکيم تعلق دارد هم بواجب و 

ستيم که مخالفت امر واجب بر آدم روا نباشد البد هم بمندوب چون بادلۀ عقل بدان
حمل بايد کرد بر مخالفت امر و   دوم منصوب مندوب اگر گويند بر اين قائده الزم آيد 
که پيغمبران خداى هميشه عاصى باشند چو ايشان خالى نباشند از ترك مندوبات 

است  هگوئيم اين اطالق نکنيم در حق پيغمبران چو اين لفظ بعرف مخصوص شد
بفاعل قبيح و تارك واجب  و از آنجاست که اسم ذم است اما مقيد روا داريم گوئيم 
اگر مراد بمعصيت ايشان ترك مندوبست آرى و اگر فعل قبيح يا ترك واجبست نه . و 
اما قوله (فغوى)  اى خاب براى آنکه غى در کالم عرب بمعنى خيبت آمده است 



ناس امره     و من يغو ال يعدم على الغى الئما     قال الشاعر  فمن يلق خيرا يحمد ال
شاعر ميگويد هر که او خيرى بيند يعنى هر که او مالى دارد مردمان او  را حمد کنند و 
کار او پسنديده دارند و اگر چه نباشد و آنکه غاوى باشد يعنى خائب و نوميد از مال و 

بحث در اطراف عصيان آدم  چند —درويش باشد مادام او را مالمت کننده باشند" 
در  تأويالت آيه فوق و مندرجات باب سّوم از سفر پيدايش و نظرات مفسرين قرآن.

قرآن کريم براى آگاهى آن گروه از  اهل عالم که به معانى ظاهرى کلمات قرآن متشبِّث 
شده اند از اهّميّتى خاص بر خور دار است. هزاران سال است که معانى ظاهرى 

وسيلۀ حجاب مسيحيان نسبت به عرفان شمس محّمدى » ت آدمعصيان حضر«
گشت و  در هر مبحث کالمى و ايمانى و اعتقادى که با اهل نصارى ميشود ، عصيان 
حضرت آدم و پاك شدن از گناهان انسان را منوط به ايمان به حضرت مسيح ع ميدانند 

ّصۀ نمودند و  اين قو  به اين دليل هرگز  به حّقانيّت حضرت رسول اکرم ص اعتنا ن
مر بهائى اى براى غفلت از ظهور اکهنه با تاويل افکار پوسيده  در حال حاضر نيز وسيله

شده است. در هر بحث تبليغى ، با اظهار  عصيان انسان تنها وسيلۀ نجات را از طريق 
ديانت مسيح و ايمان به ايشان ميدانند و درب هاى مکالمه را بکلّى بسته و  

بر طبق تعاليم حضرت مسيح که براى آن دور و ظهور نازل شد ميبندند تا  گوشهايشان
رى را بديدۀ عنص جّل جالله نداى ظهور امراهلل را نشنوند و سلطنت حضرت بهاء اهلل

الى نظرى اجمبحث و تحقيق در مندرجات سفر پيدايش تورات  −مشاهده نکنند 
ميدهد که قصۀ حضرت  باب سوم بوضوح نشان ۱۳الى  ۹در  سفر پيدايش آيات 

آدم و مکالماتش را با خداى متعال معانى باطنى داشته و نياز به تأويل است. در 
)  بمعنى ظاهرى آن در نظر بگيريم ، " گفت ۱۲صورتيکه مکالمۀ خدا و  آدم را آيه (

ِکه ترا آگاهانيد که عريانى آيا از آن درختى که ترا قدغن کردم که از آن نخورى 
لم خدا به همه ممکنات را انکار نموده ايم که علم خدا علم خوردى" صفت ع

حصولى نيست که از راه پرسش حاصل شود بلکه علم ذاتى است. و تأويل بظاهر 
سؤال خدا از  حضرت آدم باين معنى است که خداى متعال عالم به مخلوقات خود 



ز حضرت آدم ا نيست و با پرسش به اين علم رسيد که مجبور شد (استغفراهلل) با سؤال
براى باريتعالى معلوم شود که : اوال چه کسى آدم را آگاه ساخت که عريان است ؛ 

اين  –ثانيا در سؤال دوم از آدم تا پى برد که آدم از آن درخت تناول کرده است يا نه 
  سؤال و 

  ٣٩٠ص 
جواب از ذات احديّت بنا بنص تورات و قرآن و معارف امر بهائى مخالف اصول و 

اى جز اين نيست که همانطور که حضرت سّراهلل االعظم بيان ى است. چارهمباد
فرموده اند اين آيات از اسرار الهى است و تأويل دارد که تأويل آن از قلم معجز شيم 
مرکز ميثاق به پيروان هر سه اديان بزرگ يهود، نصارٰى و اسالم صادر گشت تا از  نار 

 —ق مستوره در بيانات تبيينى کوبى بياشامند غفلت رها شده و  از ماء يقين حقائ
مفسرين اسالم نيز عصيان حضرت آدم را به معنى ظاهر گرفته اند ولى در چند موضوع 
  با مسيحيان اختالف نظر  و عقيده دارند که در تفسير رازى آن اختالفات اشاره شد. 

در  حضرت عبدالبهاء عقايد بهائى در تأويل مندرجات  تورات و آيات قرآن
لوح فوق و مفاوضات ، مسائل فوق را از اسرار الهى از متشابهات کتب مقدسه قبل 

  اند که قبال درج گرديد. بيان و  بمعانى باطنى آن تأويل و تشريح فرموده
ْمُس ُكوَِّرْت . َواَذا النُجوُم انَكَدَرْت «ويل آيه قرآن تأتفسير و  َذا الشه قول. » ا

الکواکب الساطع الفجر و الباهر الشعاع أشهر  يبان الشمس ه"اعلمى  : ۹۵االحلٰى 
تأويل آيه موافق  ۸۱/  ۲و  ۱. سورۀ تکوير آيتين النجوم و أعظم الکواکب فى عالمها"

  تاويل در ايقان شريف است. رجوع کنيد به بعد.
  تأويل متشابهات قرآن مندرج در دو لوح

صوت صافور . قبر . قبور . حشر. نفخه صور . نقره ناقور .  ،  ۹۶ لوح اول
نفخه اخرى . رادفه . راجفه . قيامت . ساعت . کشيده شدن صراط . 

آيه ، ۹۷ لوح دوم −  نصب ميزان . انشق السحاب . طامه کبرى . زلزله



ْمُس ُكوَِّرْت . َواَذا النُجوُم انَكَدَرْت  «قرآن  َذا الشساعة . شق القمر .» ا  .
 . نُِسفت الجبال  انفطار سماء . االرض زلزالهاأسرار الحشر . زلزلت 

. حشرتن الوحوش . نصب الميزان    انقعرت االشجار. سجرت البحور
 " ٥٠/ ٣١آيه  (متن قرآن سوره ق الجنان ِت . اُزِلفَ  . تسعرت النيران

 ت الرجوم. تتابع . خسفت البدور . امتد الصراط ") َواْزِلَفِت اْلَجنةُ ِللُْمتِقينَ 
مهيمنى   در دو لوح مباركتحقيق در مندرجات دو لوح فوق  . انطماس النجم .

که آغاز آن حالت خبرى و  شأن انتباه دارد با بيانات کالمى مستدل و جامعى اعالن 
امر بهائى و ظهور جديد را به آيات عديده اى در قرآن مجيد ارتباط داده اند . اين 

بکثرت نازل شده است. در اين دو لوح مبارك يك  نوع الواح خبرى در آثار قلم اعلىٰ 
کلمه و يا دو کلمه اصلى از آيات قرآن مجيد  و يا نقل جزئى و يا تمام آيه در اشاره به 
روز قيامت و  رستاخيز  و حشر و نشر اموات و برخاستن از قبور  مذکوره در آيات قرآنيّه 

ارك ، رسى متون لوح مباساس بر را در متن لوح  بيان فرموده اند. بنظر ميرسد که بر
  مقصود همه آن اخبار و وعده هاى قيامت ظهور امر بهائى در عالم شهود است.

ان و حشر و نشر مردگ قيامت،  ساعة، فقراتى از لوح مبارك که در اشاره به ۹۶ لوح اول
و برخاستن از قبور است اينست : "و أسس بنيان القصر المشيد و الکور المجيد. و 

و  الصور نفخ فيخلق الجديد في حشر مبين. و القوم في سکراتهم لغافلون. و خلق 
. و ارتفع صوت السافور. و صعق من في صقع الوجود. و االموات في نقر في الناقور

ظهرت  و الراجفةبعد  الرادفةو أتت  نفخ النفخة االخرىقبور االجساد لراقدون. ثم 
الناس في ذهولهم ال يشعرون. و قامت الفاجعة. و ذهلت کل مرضعة عن راضعها و 

و نصب الميزان و حشر من في االمکان. و القوم  الصراطو امتد  الساعةو أتت  القيامة
بنظر  -و حشر النفوس" . طاّمة الکبرىٰ الاقام … سعرت النيران … في عمه مبتلون 

تتابع ر مو نفخه اخرى و نيز  رادفه بعد راجفه اشاره به دو ظهو ميرسد که نفخه اولىٰ 
که در الواح صيام نيز اشاره به آن گرديده  است و جمال اقدس ابهىٰ  حضرت اعلىٰ 



و نيز رجوع کنيد به لوح مبارك مشابهى که در اينخصوص از قلم مبارك عّز  .است
  ، فقراتى از لوح مبارك دوم که اشاره به ساعة ، ۹۷ لوح دوم − ۹۸صدور يافته است

  ٣٩١ص 
اسرار حشر «مردگان و  وقوع زلزله و انفطار سماء و  غيره را از قيامت و حشر و نشر 

بيان فرموده اند که آن از اصول عقائد امر اعز اسنى بهائى است که آن »  المستمر
تداوم و استمرار ظهورات الهى در  عام انسانى و مقصود از قيامت در زمان ظهور هر  

اهلل نازل ن از  قلم دو مظهر نفسرسولى است که در ايقان شريف و کتاب مستطاب بيا
: "قال اهلل  ۱۶۷گرديده است .   قسمتهائى از بيانات مبارکه در اينخصوص  اينست 

ْمُس ُكوَِّرْت . َواَذا النُجوُم انَكَدَرْت تعالى ِفى القرآن المبين و الذکر الحکيم ( َذا الشا( 
 الشعاع أشهر النجوم واعلمى بان الشمس هي الکوکب الساطع الفجر و الباهر … 

أعظم الکواکب  فى عالمها . فبظهور القيامة الکبرى و الطامة العظمى و قيام الساعة 
االمّر  االدهى تتکور الشموس و تنتثر النجوم و ينشق القمر و هذا من اسرار الحشر 
المستمر و الرمز المستتر عن بصر کل ذي نظر . و الکاشف له ظهور الجليل االکبر 

د المنتظر . فاذا قامت القيامة و أتت الساعة و جاءت الطامة و زلزلت االرض الموعو
زلزالها و انفطرت السماء باطباقها و ُنِسَفت الجبال  و انقعرت االشجار و سجرت البحور 

 و امتد .و اْزِلَفِت الجنان و حشرت الوحوش و نصب الميزان و تسعرت النيران . 
فت کورت الشموس و خس لمعترض ان يعترض لم فهل.  االشراطو تکلّمت. الصراط 

معلوم  انه شرط واضح .م وال فوربي القي .و تتابعت الرجوم  أوطمست النجوم .البدور 
ي من لوالذي من أهل االنصاف الخا مغتاظ مردود .ال ينکره اال کل جهول عنود  .

طماس و ان انشقاق القمر و من شروط الساعة و قيامها تکور الشمس االعتساف يقول
د و اذا کانت الحقيقة والماهية غير الوجو النجم النه أمر منصوص کالبنيان المرصوص

النه غير  أو .من الغير  عنها النه مستفاد كفالوجود قابل لالنفکا .الوجود  و ليست عين
و أما اذا .  النور عنه كيُجز االنفکا الماهية فالجرم اذا کان غير النور

ة ثثال على النيرات فان )هلل المثل االعلى و( كال يُجوز االنفکا  النور عين الجرم انک



ما هو  و منها .السيارة حول الشمس  نوره مستفاد من الغير کالنجوم منها ما هو.  أقسام
ث و حي له مستلزم  وك لکن الجرم مقتضى لذل و و جرمه غير نوره نوره غير جسمه

و منها .  ههررکالشمس و النجوم الد عن النور  كيتصور االنفکا طورق بينهما الغيرية
َماَواِت َواْالْرضِ  (الشئ عن نفسه  كيتصور انفکا نفس النور فال ُه نُوُر الس سوره < الل

و  .يطلق عليها اسم النور  فالشمس والقمر والنجوم و السراج کلها ) >٣٥/٢٤نور آيه 
جوده و  مستفاد من الغير أو وجوده غير ماهيته و ماهيته غير کل موجود و ماهية وجوده

و هذا  .فال يتصور انفکاکه عن نفسه   و أما نفس الوجود .الوجود عنه  كيجوز انفکا
سبحان  .العيان  و الشهود البيان عنك و يغني. يحتاج الى البيانال. مشهود أمر واضح

 لورقةأنت يا أيتها ا كو ان .و تصور في حيز االمکان  الرحمن عن کل نعت و صفة ربي
 . كاشراق نور من أنوار رب عند کاسفة ان جميع الشموس کانت . لتعلمين حق العلم

 و ان الوجوه کانت خاضعة . كعن النطق في محضر موال کانت کليلة االلسنة و ان
ُفسحقًا للذين .  كالذي رباك سيد عند تجلى آثار عناق منکسرةالخاشعة وا

و  كويقطع و سعوا ليال و نهارًا حتى .الحنون  كمحبوب و بين كحالوا بينوك حجبو
لشجرة الى ا كيرجع و اسئل اهلل ان .والسدرة الفردانية  عن الدوحة الرحمانية كيسقو

و  لوح مذکور تبيين بيانات بنظر ميرسد که شروح در  متن دو —")ع ع  ( المبارکة
استدالالت قلم اعلٰى در ايقان شريف و جواهر االسرار خصوصًا و  نيز  عمومًا در متون 
ساير الواح نازله است که در هر موضعى و محلّى مقصود از آيات نازله در قرآن در بارۀ 

ديده و رقيامت و حشر و نشر و اشراط الساعة و  نظاير آن بتفصيل و يا باشاره بيان گ
در هر موضعى مقصود اصلى را به ميقات ظهور ين اعظمين و    -تأويل شده است 

ار  قيامت اسر تحقيق. −انداحياى ناس به ايمان به آن دو مظهر نفس اهلل بيان فرموده
در کتاب مستطاب بيان در "باب سابع من الواحد الثانى فى بيان يوم القيمه" نازل و  

ر ذيل به د —جواهر االسرار  بتفصيل از قلم اعلٰى نازل گرديد نيز در  ايقان شريف و 
اختصار به چند نمونه از تأويل و تفسير  آيات فوق به نقل از کتب معتبرۀ تفسير و اصول 



و حديث اشاره ميگردد . الزم است که با بصيرت و انصاف کامل تأويالت مباركه 
  حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در متن لوح 

  ٣٩٢ص 
مبارك را با نظرات و عقائد اجماع علماى اسالم مطابقه و قضاوت نمود  شايد آنانکه 

يض اند ، و از حصول به فوعود در قيامت را به معانى ظاهرى آن تعبير و  تفسير نموده
قوله تعالٰى :  ١/٢٢-٣ الهى محروم مانده اند  ، و  بمصداق آيات قرآن در سورۀ حجّ 

) »۱ َها ٱلنَعۭظيٌم . () ٰيآ َاي اَعِة َشى َزلَْزَلَة ٱلس ُکْم ِانُقوا َرباَس ) …  ۲اُس ٱتَو َتَرى الن
) َو ِمَن الناِس َمْن ُيٰجاِدُل ِفى ۳ُسٰکارى َو ٰما ُهْم ِبُسٰکاٰرى َو ٰلِکن َعٰذاَب اهلِل َشۭديٌد (

 ۹۷ ، و بفرمودۀ مبارك در لوح دوم. قوله االحلىٰ » ٱهللِ ِبَغيِْر ِعلٍْم َو َيتِبُع ُکل َشيْٰطاٍن َمۭريدٍ 
ال ينکره اال کل جهول عنود . مغتاظ مردود والذى من أهل االنصاف الخالي من : "

" حقائق مستوره در آيات قرآنيّه را از کوثر حيات بخش راسخ در علم در  االعتساف
ظم سّراهلل االعآيات نازله از قلم اعلٰى در ايقان شريف  ، و الواح تبيينى حضرت 

  فائض گردند. »حيات ابديۀ باقيه«بياشامند و بفوز 
 در سوره هاى متعددى نازل شده از جمله  −مآخذ قرآن . کتب تفسير . اصول دين 

وِر َفَال انَساَب َبيَْنُهْم َيْوَمٍِٔذ  " .۲۳/۱۰۱سوره المؤمنون نفخه صور  َذا ُنِفَخ ِفي الصَفا
" (ترجمه: پس چون دميده شود در صور پس نباشد نسبتها ميانشان روزى َوَال َيَتَساءُلونَ 

المدثر  ورهسنقره ناقور ام ؛ چنين و نپرسند از يکديگر). و نيز رجوع کنيد به نافه سى
). " ۹(َفَذِلَك َيْوَمٍِٔذ َيْوٌم َعِسيٌر ) ۸(َفاَذا ُنِقَر ِفي الناُقوِر ) ۷(َوِلَربَِّك َفاْصِبْر "  ٧/٧٤-٩

(ترجمه: پس چون دميده شد در صور  پس اينست آن روز  روزى دشوار). و نيز رجوع 
: "(َفِاٰذا ُنِقَر ِفى الناُقوِر)  پس چون  ۹۹ تفسير  منهج الصادقين −ام کنيد به نافه سى

مشتق از نقر بمعنى تصويت و اصل آن قرع …  دميده شود در ناقور يعنى در صور   
ثم نفخ «اد بآن نفخه ثانيه است که حق سبحانه فرموده است که سبب صوتست و مر

عق و نفخ فى الصور فص«و يا نفخه اولى حيث قال » فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون
س َفٰذِلَك ) پ… ( از براى سببيت است »  فاء«و » من فى السموات و من فى االرض



ست دشوار يعنى امر آن دشوار آنوقت دميدن  (َيْوَمٍِٔذ) آنروز  ( َيْوٌم َعسۭيٌر)  روزى ا
  است".

 -۶۹الزمر . قيامت . نفخه صور . نفخه اخرى . اشرقت االرض بنور رّبها
ماَواُت  .۶۷/۳۹ ْرُض َجِميًعا َقْبَضُتُه َيْوَم الِْقَياَمِة َوالسَقْدِرِه َواْال َه َحقَوَما َقَدُروا الل "

ا ُيْشِرُكوَن َمْطِوياٌت ِبَيِميِنِه ُسبَْحاَنُه َوَتَعا وِر َفَصِعَق َمن ِفي ) ۶۷(َلى َعم َوُنِفَخ ِفي الص
َماَواِت َوَمن ِفي اْالْرِض اال َمن َشاء اللُه ُثم ُنِفَخ ِفيِه اْخَرى َفاَذا ُهم ِقَياٌم َينُظُروَن  الس

َهَداء َوُقِضَي َبيْ َواْشَرَقِت اْالْرُض ِبُنوِر َربَِّها َوُوِضَع الِْكَتاُب َوِجيَء ) ۶۸( ِبيِّيَن َوالشَنُهم ِبالن
)" (ترجمه : و نشناختند خدا را حق شناختنش  و زمين ۶۹(ِبالَْحقِّ َوُهْم َال ُيْظَلُموَن 

همه گرفته شده در دست اوست روز قيامت و آسمانها پيچيده شدگانند در دست 
هوش ميده شود در صور  پس بيکا او و بر تر آمد از آنچه شريك ميگردانند و دراستش پا

شود آنکه در آسمانها و آنکه در زمين است جز آنکه خواست خدا پس دميده شود در 
آن ديگر بار ، پس آنگاه ايشانند ايستادگان که مينگرند  و روشن شود زمين بنور 
پروردگارش و نهاده شود کتاب و آورده شوند پيغمبران و شهيدان و حکم کرده شود 

  استى و ايشان ظلم کرده نميشوند).ميانشان بر
ا پس " (ترجمه: آياَفَال َيْعَلُم اَذا ُبْعِثَر َما ِفي الُْقُبورِ سوره العاديات " ۱۰۰/۹قبر . قبور 

َيا "  ۶۰/۱۳انگيخته شود آنچه در گورها است) ؛ سوره الممتحنة نميداند که چون بر
اُر ايَها الِذيَن آَمُنوا َال َتَتَولْوا  َِٔس الُْكفُِٔسوا ِمَن اْالِٓخَرِة َكَما َيُه َعَليِْهْم َقْد َيَقْوًما َغِضَب الل

" (ترجمه: اى آن کسانى که ايمان آورديد دوست نداريد گروهى ِمْن اْصَحاِب الُْقُبورِ 
را که غضب کرد خدا بر ايشان بتحقيق نوميد شدند از آخرت همچنانکه نوميد شدند 

َوَما َيْسَتِوي اْالْحَياء َوَال اْالْمَواُت ان " ۳۵/۲۲حاب قبور ) ؛ سوره الفاطر کافران از  اص
ها  " (ترجمه: و نباشد يکسان زندهاللَه ُيْسِمُع َمن َيَشاء َوَما انَت ِبُمْسِمٍع من ِفي الُْقُبورِ 

  ۀ  آنان که دو نه مرده ها  بدرستيکه خدا مى شواند آنرا که ميخواهد و نيستى تو شنوانن
  ٣٩٣ص 



اَعَة آِتَيٌة ال َريَْب " ۷/۲۲در قبرهائيد نيستى تو مگر بيم کننده) ؛ سوره الحّج   الس نَوا
"(ترجمه:  و آنکه قيامت آينده است نيست شّکى ِفيَها َوان اللَه َيْبَعُث َمن ِفي الُْقُبورِ 

   قبرها) .در آن و آنکه خدا بر ميانگيزد آنان را که باشند در 
انطماس النجم در متن لوح به سوره مرسالت اشاره شده است : ( انطماس نجوم

َفاَذا النُجوُم  : " ۷۷/ ۸) .سوره المرسالت آيه النه أمر منصوص کالبنيان المرصوص
  ." (ترجمه : پس آنگاه که ستاره ها محو  شوند) ُطِمَسْت 

) و آنگه که ستارگان را نور ببرند َفاَذا النُجوُم ُطِمَسْت  : "(۱۰۰ تفسير رازى
َفاَذا  : "( ۱۰۱ تفسير  بيضاوىو اثر او نا پديد کنند و  طمس و  طلس محو اثر باشد" ؛ 

َفاَذا النُجوُم  : "( ۱۰۲تفسير روح البيان) محقت أو أذهب نورها" ؛  النُجوُم ُطِمَسْت 
اتها فان الطمس محو االثر الدال على الشئ و هو ) محيت و محقت ذوُطِمَسْت 

الموافق لقوله و اذا الکواکب انتثرت او ذهب بنورها و االول اولى النه ال حاجة فيه 
و  …الى االضمار و النجوم مرتفعة بفعل يفسره ما بعده او باالبتداء و طمست خبره 

ف لى اعمالکم و حذالتقدير فاذا طمست النجوم وقع ما توعدون او بعثّم جوزيتم ع
"ِانٰما  ٧/٧٧ فوق است ۸اشاره مفّسر به آيه قبل از آيه لداللة قوله انما توعدون [

يه فلواقع عليه و   ]ُتوَعُدوَن َلٰواِقٌع"  (ترجمه : که آنچه وعده کرده ميشويد هر آينه)
لوع طعند الى محق نجوم الحواس العشر الظاهرة و الباطنة عن ادراك الحقائق  اشارة

  ". شمس الحقيقة
َتتَْبُعَها الراِدَفُة  )۶َيْوَم َتْرُجُف الراِجَفُة ( : " ۷۹/ ۶ -۷سوره النّازعات رادفه . راجفه 

فسير ت −" (ترجمه:روزى که بلرزد زمين لرزيدنى از پى در آيد آنرا از پى در آيندۀ) )۷(
رض و الجبال ، و : (الراجفة)  الواقعة التى ترجف عندها االٔ ۱۰۳ کشاف زمخشرى

هى النفخة أالولى: وصفت بما يحدث بحدوثها (تتبعها الرادفة) أى واقعة التى تردف 
َيْوَم َتْرُجُف الراِجَفُة) : (۱۰۴ تفسير مجمع البيان طبرسىاالٔولى، و هى النفخة الثانية" ؛ 

اى بشّدت يعنى دميدن و نفخه اْوليکه ميميرند در روزيکه صيحه ميزند صيحه زننده



و  الّراجفة : صيحه بزرگى است که در آن تردد و اضطراب است  –آن جميع خاليق 
اِدَفُة)  يعنى نفخه  و دم دن دّوم که در يمانند رعد وقتيکه ميخواهد به بارد    (َتَبْعُتَها الر

اى است که مردم با آن بر انگيخته و مبعوث پى نفخه اّول ميآيد و آن همان نفخه
  ميشوند".
َوَال اْقِسُم ) ۱(َال اْقِسُم ِبَيْوِم الِْقَياَمِة  " :۷۵/ ۱ -۲۴و  ۴۰سورۀ قيامت    قيامت

اَمِة  وْفِس اللن َنْجَمَع ) ۲(ِبالنلنَساُن ا َيْحَسُب اْالَي ) ۳(ِعَظاَمُه  ا َبَلى َقاِدِريَن َعَلى ان نَسوِّ
نَساُن ِلَيْفُجَر اَماَمُه ) ۴(َبَناَنُه  ۵(َبْل ُيِريُد اْال ( اَن َيْوُم الِْقَياَمِةيُل اَيْسا)َذا َبِرَق الَْبَصُر ) ۶َفا

ْمُس َوالَْقَمرُ ) ۸(َوَخَسَف الَْقَمرُ ) ۷( َيُقوُل ا) ۹(َوُجِمَع الش يَْن الَْمَفرٍِٔذ انَساُن َيْوَم ۱۰(ْال (
َر ) ۱۲(اَلى َربَِّك َيْوَمٍِٔذ الُْمْسَتَقر )  ۱۱(َكال َال َوَزَر  خَم َوا ٍِٔذ ِبَما َقدنَساُن َيْوَم اْال ا۱۳(ُيَنب (

نَساُن َعَلى َنْفِسِه َبِصيَرٌة  ۱۴(َبِل اْال ( لَْقى َمَعاِذيَرُهَوَلْو ا)َال ُتَحرِّْك ِبِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ) ۱۵
َكال َبْل ُتِحبوَن الَْعاِجَلَة ) ۱۹(ُثم ان َعَليَْنا َبَياَنُه ) ۱۸(َفاَذا َقَراَناُه َفاتِبْع ُقْرآَنُه ) ۱۷(ِبِه 

َوُوُجوٌه ) ۲۳(اَلى َربَِّها َناِظَرٌة ) ۲۲(ُوُجوٌه َيْوَمٍِٔذ ناِضَرٌة ) ۲۱(َوَتَذُروَن اْالِٓخَرَة ) ۲۰(
" (ترجمه : نه  اَليَْس َذِلَك ِبَقاِدٍر َعَلى ان ُيْحِيَي الَْمْوَتى) ۴۰) … (۲۴(َيْوَمٍِٔذ َباِسَرٌة 

ان که جمع آيا ميپندارد انس… چنانستکه  منکرين گويند سوگند ميخورم بر روز قيامت 
 …ائيم  بر اينکه راست کنيم انگشتهايش را نخواهيم کرد استخوانهايش را  آرى توان

ميپرسد که کى باشد روز قيامت  پس چون خيره شود چشم  و تيره گردد ماه و جمع 
شود آفتاب و ماه  گويد انسان  آن روز  کجاست  گريزگاه   نه چنين است نيست پناهى   

يش بآنچه پ بسوى پروردگارتست در آن روز جاى قرار خبر داده شود انسان در آن روز 
فرستاده و باز پس داده   بلکه انسان بر خودش بيناست  و اگر چه القا کند عذر هايش 
را   حرکت مده بآن زبانت را تا شتاب کنى در آن  بدرستيکه بر ماست فراهم آوردنش  
و خواندنش پس چون خوانديمش پس پيرو  شو خواندن آنرا   پس بدرستيکه بر ماست 

  ين است بلکه دوست ميداريد دنياى شتابنده را  و وا ميگذاريد بيان کردن آن نه چن
  ٣٩٤ص 



روهائيست در آن روز بر افروخته  بسوى پروردگارش  نگرنده  و روهائى    آخرت را
سورۀ  ؛است در آن روز تيره    آيا نيست  آن خدا توانا بر اينکه زنده گرداند مردگان را)

ه: " (ترجم:" اهللُ ال اَلـَه اال ُهَو َلَيْجَمَعنُكْم اَلى َيْوِم الِْقَياَمِة َال َريَْب ِفيِه  ۴/ ۸۷نساء 
خدا نيست معبودى بحق مگر او  هر آينه جمع خواهد کرد البته شما را بسوى روز 

َماَواِت َواال " ٦/ ١٢ انعامسورۀ قيامت نيست شّکى در آن)؛  ا ِفي السْرِض قُل لَِّمن م
 قُل ِللِّه َكَتَب َعلَى َنْفِسِه الرْحَمَة لََيْجَمَعنُكْم اَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة َال َرْيَب ِفيِه الِذيَن َخِسرُواْ 

بگو مر کراست آنچه در آسمانها و زمين است بگو " (ترجمه:   انُفَسُهْم َفُهْم َال يُْؤِمنُونَ 
مر خدا راست نوشته بر خودش رحمت راهر آينه جمع خواهد کرد شما را روز رستخيز 

. [وقوع )نميآورندنيست شّکى در آن آنان که زيان کردند در نفسهاى خود ايشان ايمان 
  آن در استقرار وحدت عالم انسانيست و ترک تعصبات در اديان].

" َفاَذا َجاءِت : ۷۹/ ۳۴ - ٣٥ و ۴۱–۴۲سورۀ النازعات   ◌ٰ برىٰ . طامه کُ  ساعة
ُة الُْكبَْرى  ام نَساُن َما َسَعى () ۳۴(الط ُر اْالَوى (  )۳۵َيْوَم َيَتَذكَة ِهَي الَْماالَْجن ن۴۱َفا(  

اَعِة اياَن ُمْرَساَها ( ُلوَنَك َعِن الس(ترجمه: پس  چون آيد بالى مستولى بزرگ  )۴۲َيْسا "
تفسير منهج . تفسير آيه در کتب تفسير  —ميپرسند ترا از قيامت کى باشد قرار گاهش) 

ُة الُْکبْرىٰ ۱۰۵ الصادقين آم طامه مشتق است از طم بمعنى علو و   : "َفِاٰذا ٰجآَءِت الط
ت و غالب باالى همه دواهى اسغلبه يعنى پس چون بيايد بليه بزرگتر  و با هول تر که 

و آن قيامتست يا نفخۀ ثانيه يا ساعتيکه اهل دوزخ را بدوزخ رانند … بر جميع باليا 
) (َيْسُلوَنك) ميپرسند ترا اى محّمد  (َعِن ۴۲… (و اهل بهشت را ببهشت رسانند 

اَعِة) از روز رستخيز ( َاياَن ُمْرٰسيٰها) که کى باشد اقامت آن يعنى  داى در چه زمان خالس
  قيامت را قائم کند و گويند مرسى بمعنى منتهى و مستقر است".

ها " (ترجمه : و پراکنده  سازندهَوالناِشَراِت َنْشًرا" :۷۷ /٣ سوره المرسالت نشر  
  پراکنده ساختنى).

ن َيْدُعو ِمن ُدوِن اللِه َمن ال َيْسَتِجيُب : "۴۶/ ٥ - ٦سوره احقاف  :شرحَ  ِمم َضلَوَمْن ا
َكاُنوا َلُهْم اْعَداء  ُحِشَر الناُس َواَذا  )۵َوُهْم َعن ُدَعأِِهْم َغاِفُلوَن ( َيوِم اْلِقَياَمةِ َلُه اَلى 



باشند مر ايشانرا  مردمان(ترجمه : و چون حشر کرده شدند  )"۶َوَكاُنوا ِبِعَباَدِتِهْم َكاِفِريَن (
  دشمنان و باشند بپرستش ايشان انکار کنندگان). 

: "ِاٰذا ُزلِْزَلِت اْالَْرُض ِزلْٰزاَلٰها" (ترجمه: چون بزلزله ۹۹/۱سوره زلزال ُزْلِزَلِت اْالَْرُض 
  اش).در آورده شود زمين زلزله

اَذا  " ۸۲/۱ . ارتباط درياها. انفطار سماء . ريختن ستارگان و کواکب 
َماء انَفَطَرْت ( َذا الَْكَواِكُب انَتَثَرْت ( )۱السَرْت ( )۲َوا َواَذا الُْقُبوُر  )۳َواَذا الِْبَحاُر ُفجِّ

آنگاه  ها فرو ريزند و" (ترجمه : آنگاه که آسمان بشکافد و آنگاه که ستاره  )۴ُبْعِثَرْت (
  ر و زبر کرده شود).که درياها بهم راه داده شود  و آنگاه که قبر ها زي

اَعُة َوانَشق الَْقَمرُ : "۵۴/ ۱سوره القمر آيه   شق القمر نزديك شد قيامت اْقَتَرَبِت الس) "
  و شکاف خورد ماه). 

 – ۱۱سوره المرسالت . شکافته شدن آسمان  نُِسفت الجبال انطماس النجم
َماء )۸َفاَذا النُجوُم ُطِمَسْت ( : " ۷۷/  ۸ َذا السَذا الِْجَباُل ُنِسَفْت  )۹ُفِرَجْت ( َواَوا
َلْت ( )۱۱َواَذا الرُسُل اقَِّتْت ( )۱۰( َوَما اْدَراَك َما  )۱۳ِلَيْوِم الَْفْصِل ( )۱۲ِاليِّ َيْوٍم اجِّ

ِبيَن ( )۱۴َيْوُم الَْفْصِل ( ها .  " (ترجمه : پس آنگاه که ستاره )۱۵َويٌْل َيْوَمٍِٔذ لِّلُْمَكذِّ
شوند  و آنگاه که آسمان شکافته گردد  و آنگاه که کوهها بر کنده شوند  و آنگاه محو 

  که رسوالن وقت کرده شوند).
نَقِعرٍ : "۵۴/ ۲۰سوره القمر   انقعرت االشجار ْعَجاُز َنْخٍل مُهْم اناَس َكاَتنِزُع الن "

  کنده شده).(ترجمه : مردم را که گويا ايشان تنه هاى درخت خرما بودند بر 
َماء َرَفَعَها َوَوَضَع الِْميَزاَن  ۵۵/  ۷ -۹سوره الّرحمن  ) ۱( نصب الميزان  َوالس ":

" .  )۹َواِقيُموا الَْوْزَن ِبالِْقْسِط َوَال ُتْخِسُروا الِْميَزاَن ( )۸اال َتْطَغْوا ِفي الِْميَزاِن ( )۷(
ازو را  که تعّدى نکنيد در ميزان يا (ترجمه: و آسمان را بلند گردانيدش و قرار داد تر

/ ٤٧) سورۀ انبياء ۲عدالت  و بر پا داريد سنجيدن را بعدل و کم مکنيد ترازو را).(



ا" (ترجمه : و ميگذاريم ۲۱ َْو َنَضُغ الَْمٰواۭزيَن الِْقْسَط ِلَيْوِم الِْقٰيَمِة َفلتا ُتْظَلُم َنْفٌس َشي" :
  ده نشود نفسى چيزى را).ترازوهاى درست روز قيامت پس ستم کر

  ٣٩٥ ص
 -۱۳ر سوره تکوي بنظر ميرسد که اشاره به . اُزِلفت الجنان  تسعرت النيران

ُحُف ُنِشَرْت (: "۸۱/۱۲ َذا الصَماء ُكِشَطْت (۱۰َوا َذا السَذا اْلَجِحيُم ُسعَِّرْت ) ۱۱) َواَوا 
" (ترجمه : و آنگاه که دوزخ افروخته شود  و آنگاه که  )۱۳( َواَذا اْلَجنُة اْزِلَفْت ) ۱۲(

  بهشت نزديك کرده شود  و قسم بشب چون پشت کند  و صبح چون پديد آيد).
َفانَبتَْنا ِفيَها  )۲۶( ثُم َشَقْقَنا اْالْرَض َشقا : "۸۰/۲۶ -۳۶سوره  َعَبَس  شق االرض

 )۳۱َوَفاِكَهًة َوابا ( )٣٠َوَحَدأَِق ُغلًْبا ( )٢٩َوَزيُْتوًنا َوَنْخًال ( )۲۸َوِعَنًبا َوَقْضًبا ( )۲۷َحبا (
َتاًعا لُكْم َوِالْنَعاِمُكْم ( ُة ( )۳۲م اخ َذا َجاءِت الصِخيِه ( )۳۳َفاالَْمْرُء ِمْن ا ۳۴َيْوَم َيِفر( 

ِه َواِبيِه ( مه : بدرستيکه ما ريختيم آب را ريختنى  (ترج"   )۳۶َوَصاِحَبِتِه َوَبِنيِه ( )۳۵َوامِّ
پس شکافتيم زمين را شکافتنى  پس رويانيديم در آن دانه  و انگور  و خرما نوعى  

پس چون آيد فرياد … وزيتون و  درخت خرما و باغهاى پر درخت  و ميوه و چراگاه  
 رش).سگوش کر کننده  روزى که گريزد مرد از  برادرش  و مادرش و پدرش  و زنش و پ

  (اين آيات داللت بر مسائل محسوس دارد و انشقاق زمين براى کشت و زرع است)
َوَقاُلوا َلْو ُكنا َنْسَمُع اْو َنْعِقُل َما ُكنا : "۶۷/  ۱۰ -۱۱سوره الملك   عيرالس  اصحاِب 

ِعيِر ( ْصَحاِب السْصَحاِب  )۱۰ِفي ا ِعيرِ َفاْعَتَرُفوا ِبَذنِبِهْم َفُسْحًقا الِّ و  " (ترجمه : الس
گفتند اگر بوديم ما که ميشنيديم يا تعقل ميکرديم نبوديم در ياران آتش افروخته  پس 

  اقرار کردند بگناهانشان پس دور گرداند خدا رحمت خود را از اهل آتش).
معارف  در در کتب اصول دين و حديثمعاد . جنّت . نار . ميزان . صراط  

سالم و عاّمۀ مسلمين معتقد به معاد جسمانى اند و  اعتقاد به اکثر علماء ا — اسالمى
معاد از اصول دين است . براى نمونه به چند تاليف معتبر در بين مذاهب اهل سنّت 

محمد بن الحسن حر عاملى در  کتاب  اول ،و جماعت و مذهب شيعه اکتفا ميگردد. 



تبر شيعه در قرن دوازدهم از علماى مع» االيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة«
: "الباب الثانى فى االستدالل على صحة  ۱۰۶هجرى به اين صورت استدالل ميکند 

 …الرجعة و امکانها و وقوعها  اعلم ان الرجعة هنا هى الحية بعد الموت قبل قيامة 
الثالث االحاديث الکثيرة المتواترة … والذى يدل على صحتها وجوه اثنى عشر :  

االئمه عليهم السالم المروية في الکتب المعتمدة التى هى صريحة أکثرها  عن النبى و
(ترجمه در ذيل کتاب: سوم حديثهاى متواترى که در  …ال مجال الى تأويله بوجه  

کتابهاى معتبر از پيغمبر و ائمه عليهم السالم نقل شده که اغلب آنها صريح است و 
بهيچ وجه قابل تأويل نيست ، و چون اين عده صريح است در ما بقى هم تأويل راه 

حتى  ان تأويل کرد ،ندارد ، و اگر  اين احاديث قابل تأويل باشد همۀ حديثها را ميتو
رواياتى که امامت أئمه را تعيين ميکند ، چون اغلب آنها قابل تأويل است ولى بحکم 
حديثهاى صريح و اجماع علماء لفظ بايد بر معنى حقيقى حمل شود ، و تا ممکن 

ف تالي کتاب اصول ديندر  دوم ،؛ …)" است نبايد از ظاهر کالم دست کشيد 
مى البغدادى از علماى معتبر اهل سنّت و مذهب اشعرى عبدالقاهر بن طاهر التمي
) "المسئلة التاسعة. اجمع اهل السنة و کل َمْن َسَلَف ۱: ( ۱۰۷باختصار بيان ميکند که 

من اخيار االمة على دوام بقاء الجنة  و النار و  على دوام نعيم اهل الجنة و دوام عذاب 
اختلفوا فى هذه المسئلة: فقال المسلمون ) " المسئلة الخامسة. ۲الکفرة فى النار" . (

و اليهود و السامرة باعادة االجساد و االرواح و َردِّ االجساد اى االرواح على التعيين ؛ 
ه و براى تفصيل بيشتر در اين  مسئل –برجوع کل روح الى الجسد الذى کان فيه."  

 وم ،ستاليف فوق ؛ عقائد ساير فرق و امم و نيز در مسائل جنت و نار رجوع کنيد به 
ُيرى في  : "و اهلل تعالىٰ  ۱۰۸. تاليف ابى حنيفه النعمان بن ثابت الکوفى  الفقه االکبر

  االٓخرة و يراه المؤمنون ، و هم في الجنة بأعين رؤوسهم بال تشبيه و ال کيفية و ال يکون 
  ٣٩٦ص 

"شطر دوم از محّمد غّزالى در   چهارم ، احياء علوم دينبينه و بين خلقه مسافة" ؛ 
کتاب مرگ در احوال مرده از وقت نفخ صور تا آخر قرار گرفتن در بهشت يا در آتش 



" شرحى مفّصل نگاشته و کلّيّۀ آيات قرآن را که در احوال قيامت و محشر و نفخۀ صور 
و نقره ناقور است بتفصيل برشته تحرير کشيده که ميتوان به آن اثر  مراجعه نمود. در 

 ۱۰۹د از دميدن در  صور را نيز بنقل از  صدر اسالم  اينطور مينو.يسد اين کتاب مقصو
: "و مقاتل گفت: صوْر َقْرنى است و اسرافيل دهان خود بر صور نهاده است بر هيئت 
بوقى که بدمند ، و دايرۀ سر آن شاخ چون عرض آسمانها و زمين است، و چشم باز 

که نفخۀ اول بدمد ، و چون بدميد  نگرد تا کى فرموده شودمانده است سوى عرش مى
ل عز و ج -هر که در آسمان و زمين باشد از شدت فزع بميرد ، مگر کسى که خداى  

خواهد، و آن جبرئيل و ميکائيل و اسرافيل و ملك الموت باشند، پس ملك الموت  –
را فرمايد که جان جبرئيل قبض کند ، پس جان ميکائيل ، پس جان اسرافيل ، پس 

وت را بفرمايد تا بميرد . پس خلق بعد از دميدن اول ، چهل سال در برزخ ملك الم
اسرافيل را زنده گرداند ، و فرمايد که نفخۀ دوم بدمد.  –عز و جل  -بماند ، خداى  

و آن است قول حق تعالى : ُثم ُنِفَخ ۭفيِه ُاْخرٰى َفِاٰذا ُهْم ِقٰياٌم َينُْظُروَن اى ؛ پس دميده 
پيغامبر  و –دن ديگر ، پس ايشان بر پاى ايستاده سوى بعث نگرند شود در آن دمي

وقتى که ما مبعوث شويم ، صاحب صور هم «گفت:  –صلى اهلل عليه و آله و سلم
مبعوث شود ، و شاخ را سوى دهن اشارت فرمايد ،يك پاى پيش بگذارد  و پاى ديگر 

مه). در (ترج» بترس. پس در انتظار آنکه کى فرموده شود تا بدمد پس از آن دميدن
حاشسه کتاب مينويسد: َقْرن ، شاخ. [نگارنده:اينگونه تفاسير و شروح موافق ايقان 

  شريف نيست].
عن الصادق عليه الّسالم سئل عن الصراطٱ :  « ۱۱۰در کتب حديث شيعه صراط ،

اهلل عّز و جّل و هما صراطان: صراط في الّدنيا و صراط هو الطريق ٕالى معرفة«فقال: 
االمام «في االٓخرة. و أما الّصراط الّذي في الّدنيا فهو االمام المفروض [في المصدر: 

ذي اه مّر على الصراط الّ الطاعة من عرفه في الّدنيا و اقتدى بهد»] المفترض الطاعة
هو جسر جهنّم في االٓخرة ، و من لم يعرفه في الدنيا زلّت قدمه عن الّصراط في االٓخرة 

  ». فتردى في نار جهنم



« : ميزان انبياء و ائمه اند: ۳) حديث شماره ۱: (۱۱۱ در کتب حديث شيعه ميزان ،
در باره آيه  ۲حديث شماره ) در۲؛ (»  الموازين هم االٔنبياء و االٔوصياء عليهم الّسالم

 نحديثى است که در قيامت وضع موازي ع سوره انبياء بنقل از حضرت على ۴۷
َو َنَضُغ الَْمٰواۭزيَن الِْقْسَط ِلَيْوِم « ميشود:  عن أمير المؤمنين عليه الّسالم: و أّما قوله: 

ا  ْيامة، تديّن به الخالئق يوم القفهو الميزان العدل يؤخذ » الِْقٰيَمِة َفلتا ُتْظَلُم َنْفٌس َشي
  اهلل تبارك و تعالى (الخلق) بعضهم من بعض بالموازين".

واهلل ما «عن الباقر عليه الّسالم قال: : « ۱۱۲ ، در کتب حديث شيعهجنّت . نار 
خلت الجنة من أرواح المؤمنين منذ خلقها ، و ال خلت النّار من أرواح الکّفار العصاة  

أمير المؤمنين عليه الّسالم ، أين تکون الجنة؟ و أين تکون النّار و سئل »""منذ خلقها
ل  تحقيق تطبيقى در مسائ —» قال: (الجنة ففي السماء و أما النّار ففي االٔرض) 

در  قيامت . جنت . نار . معاد. حشر  و نشر  در معارف امر بديع و
ى نيز استالالت نقلهائى از آيات قرآنيه و  احاديث مروى و  نمونه  معارف اسالمى

و کالمى توسط علماى معتبر شيعه و اهل سنّت و جماعت باختصار نقل گرديد و  چون 
کتب تاليف شده و احاديث مروى از حد احصاء خارج و  بيرون از حوصله و  هدفهاى 

ه قرآن يهود و نظر باينک —اين تاليف است به تحقيقات مختصر فوق اکتفا گرديد 
َنزَل َعَليَْك الِْكَتاَب ِبالَْحقِّ : " ۳/ ۲ -۳عرفى فرموده "آل عمران نصارى را اهل کتاب م

نِجيَل ( ْوَراَة َواالنَزَل التقًا لَِّما َبْيَن َيَديِْه َوا ِمن َقْبُل ُهًدى لِّلناِس َوانَزَل الُْفْرَقاَن  )۳ُمَصدِّ
" .(ترجمه: فرو )۴ِديٌد َواهللُ َعِزيٌز ُذو انِتَقاٍم ان الِذيَن َكَفُروْا ِبآَياِت اهللِ َلُهْم َعَذاٌب شَ 

فرستاد بر تو کتاب را براستى باور دارنده مر آنچه را که پيش از آن بود  و فرو فرستاد 
  تورية و انجيل را  از پيش هدايت از براى مردمان و فرو فرستاد فرقان را).

  ٣٩٧ص 
که  رموز مکنونه در کتب الهى آگاهندصاحبان بصيرت و  ناظرين به دقائق مستوره و 

آيات نازله در  انجيل و توراة  و قرآن کريم چون از يك منبع و مأخذ الهى نازل شده و 
 هر سه کتاب الهى بنا به استناد آيتين فوق بر حقند، و بديهى االستنتاج است که



 ىآيات الهى دارا  -حقيقت تعدد ندارد  بفرموده موالى حنون حضرت عبدالبهاء
ظاهر و باطن اند و اگر انسان آيات نازله در کتب مقّدسه را زيارت ميکند الزم است 
که آن کلمات الهى را بمعنى حقيقى آن تعبير و تأويل نمايد در غير اينصورت در  اخذ 

شود. دليلش اين است که در صورتيکه معانى ظاهرى معانى به سرگردانى دچار مى
کرد  آيات در کتب الهى بايد بصورت ظاهر نگاه کرد و قبولگرفته شود بناچار  به کلّيّۀ 

گردد  که در آن از براى ذات اقدس الهى گوش که در نتيجه انسان با آياتى مواجه مى
و  صورت (وجه) و دست و چشم و  نظاير آن. تاريخ اسالم گواه بر اين حقيقت است 

روفند که بنام مشبّهه مع اى از فرق اسالم گرديداخذ معانى ظاهرى سبب گمراهى فرقه
فرق «تانى و  شهرس»  ملل و نحل«و براى تفصيل حالشان الزم است که به کتبى مانند 

م مراجعه ابن حز» الفصل فى الملل و االهواء و النحل«تميمى بغدادى و  »  بين الفرق
نمود. و يا اينکه به اعتقادات مذهب اشعريّه نظر انداخت که به رؤيت ظاهرى خدا 

يامت معتقدند که حقيقت حالشان به تفصيل در کتب فوق الذکر مندرج است. در ق
چون حقيقت تعدد ندارد و  مستقل از  عقائد مؤمنين به هر دين است و  الزمۀ رسيدن 

به حقيقت همان راه منحصر به فردى است که جمال اقدس ابهى در ايقان شريف و  
ديد مقدّمۀ نافۀ سى و يکم در فوق نقل گراند که در و تفسير سورۀ والّشمس نازل فرموده

حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در اين لوح مبارك که تبيينى است بر آيات نزولى جمال  −
قدم جّل جالله در  متشابهات قرآن ، در ايقان شريف و جواهر االسرار و  ساير الواح 

ساسًا موانع يم که انازله ؛ و نيز تاويل آيات متشابهات در قرآن ، با حقائقى آشنا ميشو
اختالف در عقائد در بين امم قبل را از ميان بر ميدارد و دين را که بايد نقطه نظرگاهش 
هدايت نفوس و ايجاد توحيد در افکار  ، وجدان  و آراء باشد در طول تاريخ چند هزار 
سالۀ اديان سلف از  زمان حضرت موسى ع تا ظهور اسالم به يك منبع وحدت در آراء 

عتقادات متصل ميسازد. ولى هيهات هيهات که آراء علماء اديان مختلف است و و ا
ناس نيز که تاسى به آنان در گذشته نموده و در حال حاضر نيز مينمايند سبب گرديده 
که تشتت آراء در فهميدن حقايق اصليه در اديان گردد و  علّت اصلى ايجاد تفرقه در 



ه نه ، تبيينات مبارکه معتقدين به اديان را بمسائل در فروع و اصول شود. خوشبختا
کوثر  حقيقى کلمات الهى ميرساند و امم را از راه هاى پر اعوجاج دور نموده که 

: "اگر  ۱۱۳صاحب امر مبارك در لوح مقصود به آن اشاره فرموده است قوله تعالٰى 
ن در آن حي علماى عصر بگذارند و َمْن على االرض رائحۀ محبّت و اتّحاد را بيابند

نفوس عارفه بر حّريت حقيقى آگاه شوند راحت اندر راحت مشاهده نمايند آسايش 
اًذا يصدق أن يقال ال نرى اندر آسايش . اگر  أرض بأنوار آفتاب اينمقام منّور شود . 

قوله تعالٰى: َالَْحْمُد ِللِه  . " که موافق آيۀ اّول سورۀ کهف است فيها عوجا و ال امتا
  َانَْزَل َعٰلى َعبِْدِه الِْکٰتاَب َو َلْم َيْجعُل َلُه ِعَوًجا". الۭذى

َوَواَعْدَنا ُموَسى َثَالِثيَن َليَْلًة َواتَْمْمَناَها ِبَعْشٍر َفَتم ِميَقاُت  : سوره اعراف ۱۴۲تأويل آيه 
ِبيَل ْوِمي َواْصِلْح َوَال َتتِبْع سَ َربِِّه اْرَبِعيَن َليَْلًة َوَقاَل ُموَسى الِخيِه َهاُروَن اْخُلْفِني ِفي قَ 

و واعدنا موسى ثالثين ليلة و أتممناها بعشر فتم : "( ۱۱۴".  قوله االحلٰى الُْمْفِسِدينَ 
) تلك عشرة ليال تمت به الميقات و تجلى الذات بجميع ميقات ربه أربعين ليلة

ل عارف لکاالسماء و الصفات للکليم. و تخصص بالتکليم. ان في ذلك الٓيات 
خبير. و أما المفسرون ذهبوا بان الليالي المذکورة هي الليالي العشر الخير من ذي 
الحجة. وبعضهم انها الليالي العشر االخير من رمضان و السالم. و المعنى االٓخر الفجر 
جبينه المنير و الصبح المبين و ليال عشر الغرة الغراء و الطرة السوداء و الحاجبان االثنان 

الهداب االربعة و الشاربان  و اللحى تلك ليال عشر مدهشة للعقول منعشة للنفوس و ا
شارحة للصدور. و لو أردت ان أفسر هذه االٓية کما هي ال يسعنى في هذه االوقات و 
لعدم راحة البال و کثرة االشتغال و عدم االقبال اکتفيت بهذا المختصر الن االٓذان 

ن و يعترضوا بها من دون بينة و برهان". و نيز رجوع محدودة لتسمع کلمة من هذا البيا
  کنيد به نافه سى ام.

قوله االحلٰى  سوره رحمن. ۱۷تأويل آيه  رب المشرقين و رب المغربين.
الى آخر االٓية .. اعلم ان النير  رب المشرقين و رب المغربين قال اهلل تعالىٰ : "  ۱۱۵

مشرق العالم على سائر االمم له  االعظم و النور االقدم عند طلوعه و سطوعه عن



مطلعان و مشرقان و أفقان و مغربان أفق آفاقي امکانى عينى في الخارج. و أفق أنفسي 
قلبي روحاني علمى وجداني في الذهن فهذا النير النوراني و الکوکب الرحماني و 
 و البدر الرباني و الشمس التي ليس لها ثان له طلوع و سطوع من أفق االٓفاق و شروق

تى َسنُِريِهْم آَياِتَنا ِفي اْالَٓفاِق َوِفي انُفِسِهْم حَ  ظهور من أفق االنفس کما قال اهلل تعالىٰ 
 ُه اْلَحقنَن لَُهْم ا٥٥/ ۱۷". سورۀ رحمن آيۀ  )٥٣/٤١( .َيَتَبي الَْمْشِرَقيِْن َوَرب َرب" :

الَْمْغِرَبيِْن" در اين فقره از لوح مبارك دو آيه از آيات مشهور در قرآن کريم در خبر از 
ظهور جديد در عوالم آفاقيه و انفسيه نقل گرديده است. آيۀ اول که از سورۀ رحمن و 

 −ل گرديده است نق ٥٣/٤١و آيه دوم از سورۀ الّرحمن  از سورۀ حمد سجده  اولآيۀ 
مضمون بيان مبارك اينست که محل اشراق و  طلوع نير اعظم در دو مطلع و مشرق 
است يک اشراق در  مشرق عالم امکان (عالم هستى) و اشراق ديگر مطلع آن افق 
انفس است  که آن افق (مطلع اشراق) بر قلوب و  وجدانيات است و اشراق بر افق 

مأخذ در  الواح  −مشهور در سورۀ حمد سجده  ۵۳آيۀ  انفسيه را اشاره ميفرمايند به
ا که در  دو لوح مشهور  نازل گشته است اکتف به دو  بيان از آيات قلم اعلىٰ   قلم اعلىٰ 

: " هم چنين بطرف حديد در حجج مرسلين مالحظه کن  ۱۱۶ ميگردد.  قوله االعلىٰ 
ر ظاهر ليوم فوق آنرا ببصاند که او بشطر انصاف ناظر شو که اين عباد بچه مؤمن شده

اند اند . اگر بظهور  آيات آفاقيه و انفسيّه بمظاهر احديّه موقن گشتهمالحظه ننموده
" و در هر دورى از أدوار و کورى از  مْن تجليات هذا االشراق" تاهلل قد ملت االٓفاُق 

نچه ااکوار  از تجلّيات ظهورات فطرتهاى بديع خود خلق را جديد  فرموده تا جميع 
در سماوات و أرضينند چه از  آيات عّز آفاقيه و چه از ظهورات قدس انفسيّه از بادۀ  

و از رشحات فيوضات سحاب مکرمتش  .رحمت خمخانۀ عزّ احديتش محروم نمانند 
اِتَنا ِفي َسنُِريِهْم آيَ  در خصوص نقل آيۀ شريفۀ "کما قال اهلل تعالىٰ  −مأيوس نگردند" 

  "  رجوع کنيد به نافه سى  )٥٣/٤١( .نُفِسِهْم َحتى َيَتَبيَن لَُهْم انُه اْلَحق اْالَٓفاِق َوِفي ا
  .۵۳/٤١آيۀ  )حمد سجدهُفصلت (ام در ذيل سورۀ 



جزئى  − کأسا کان مزاجها کافورا:"  ۱۱۷قوله االحلٰى  . سوره دهر ۵تأويل آيه 
رجوع  "  َكاٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكافُوًرا ِمن ان اْالبَْراَر َيْشَرُبونَ  وره دهر"س  ٥/٧٦از آيه 

  کنيد به نافه سى ام و نافه چهل و سوم.
سوره يونس. يُْخِرُج ٱْلَحى ِمَن ٱْلِميِِّت َو يُْخِرُج ٱْلَميَِّت  ۳۱/١٠تأويل آيه 
. يخرج الحِى من الميت و يخرج :  " فقال الرب الجليل (۱۱۸قوله االحلٰى ِمَن ٱْلَحىِّ

: ۱۰/  ۳۱سوره يونس آيه  مأخذ −). رجوع کنيد به نافه سى ام الميت من الحّى 
ْمَع واالبَْصاَر َوَمن : "قوله تعالىٰ  ن َيْمِلُك السمْرِض اَماء َواال َن الس ُقْل َمن َيْرُزُقُكم مِّ

يَت ِمَن الَْحيِّ َوَمن ُيَدبُِّر االْمَر َفَسَيُقوُلوَن اهللُ َفُقْل ُيْخِرُج الَْحي ِمَن الَْميِِّت َوُيْخِرُج الْمَ 
" (ترجمه: و که بيرون ميآورد  زنده را از مرده و بيرون ميآورد مرده را از اَفَال َتتُقونَ 

ان اهللَ : "۹۵/٦سوره انعام آيه  آيه مشابه با همين مضامين در زنده). رجوع کنيد به
َحبِّ َوالنَوى ُيْخِرُج الَْحي ِمَن الَْميِِّت َوُمْخِرُج الَْميِِّت ِمَن الَْحيِّ َذِلُكُم اهللُ َفانى َفاِلُق الْ 

  .٢٨/٢. و نيز رجوع کنيد به سورۀ بقره آيۀ ۳۰/ ۱۹" و سوره روم آيه ُتْؤَفُكونَ 
در  هرجوع کنيد به ايقان شريف که در آن صحيفۀ شريف مأخد در الواح قلم اعلٰى 

: "حيات حقيقى حيات قلب  ۱۱۹بارۀ موت و حيات نازل گشته است ، قوله االعلٰى 
شته شده در تفسير رازى نو  تفسير آيه در کتب تفسير قرآن −است نه حيات جسد" 

: "قول دگر آنست که از کافر مؤمن آرد و از مؤمن کافر" اين تفسير، با تأويل و  ۱۲۰
ريف موافقت دارد که در آن معانى حقيقى موت و تفسير جمال کبريائى در ايقان ش

  اند.حيات را بيان فرموده
  ٣٩٩ص 

َبلَى َمْن اْسلََم َوْجَهُه ِللِّه َوُهَو : ( ۱۲۱سورۀ بقره  ۱۱۲/٢آيۀ تفسير  و تأويل 
 آرى آنکه خالص) (ترجمه: ُمْحِسٌن َفلَهُ اْجرُُه ِعنَد َربِِّه َوالَ َخْوٌف َعلَْيِهْم َوالَ ُهْم َيْحَزنُونَ 

گردانيد وجهش را از براى خدا و او نيکو کار است مر او را است مزدش). ايه مشابه 
حضرت عبدالبهاء جّل  علّت نقل آيه ، —۳۱/ ۲٢ديکرى در سوره لقمان است آيه 



ثنائه در  لوحى در جواب به عريضۀ سائل در تفسير و تاويل و معنى حقيقى آيۀ مذکوره 
فرمايند که در متون ادعيه و الواح الهى در  اى اشاره مىائق مستورهدر قرآن کريم به حق

يه رسى و تحقيق در آامر اعظم جمال اقدس ابهٰى نيز  بکثرت زيارت ميگردد . در بر
شود که حضرت سّراهلل االعظم براى فهم آيۀ فوق نقل آياتى چند از قرآن مالحظه مى

 اند و به اينصورت به آنها اشارهفرمودهکريم را براى رساندن معنى حقيقى آيه نقل 
ى را آن آيات و معان›› قال اهلل تعالىٰ ›› ‹‹ کما قال اهلل تعالىٰ ‹‹و  ›› منها‹‹شده که با 

في مواقع  و هذا المعني قد نزل في القرآن: " ۱۲۲اند. قوله االحلىٰ شرح و بيان فرموده
نا) (و ال تقولوا آم تعالىٰ  اهلل کما قال… (ان الذين آمنوا)  منها.  أخرى شتى بعبارة

قسمتهائى از اين لوح مهيمن را نقل و   −" کل شيء هالك اال  تعالىٰ  قال اهلل… 
رؤس مسائلى که در تاويل و تفسير و  معانى حقيقى آنها باختصار درج ميگردد. بفضله 

ۀ فرجوع کنيد به نا  احسان . لغت شناسى . تسليم . اسالم . طوعى .)  ۱( —و منّه 
 . مقام التسليم و الرضاء  . مقام الرضاء و التسليم . احسان حقيقى) «۲؛ ( ۲

 ۱۱۲ۀ آيتفسير  و تأويل  —» وجه» . «االسالم الطوعي االختياري . اسالم اجبارى
: "و ۱۲۱سورۀ بقره و ساير آياتى که در لوح مبارك نقل گرديده اينست. قوله االحلٰى 

بلى  ( في القرآن العظيم و الفرقان المبين قوله تعالىٰ  أما ما سئلت من االية المبارکة
در لوح  −] الى آخر االٓية " ۱۱۲/۲) [ سوره بقره  من أسلم و جهه هلل و هو محسن

مبارك در آن مسائلى چند  در اصول و مبادى ايمانى بيان گرديده است در ابتدا نقل 
:  ۱۲۳دد. قوله االحلٰى و  رؤس  مسائل و  شروح در بيانات مبارکه طبقه بندى ميگر

ويم والمنهج الق لهو الصراط المستقيم و التسليم االسالماهلل ان هذا  كايد اعلم"
و هذا هو االيمان الصحيح برب  .شهيد  يستحيل حصوله اال لمن القى السمع و هو

ثم  .اليقان ا فال يکاد االنسان ان يسلم  اال بعد التسليم فرع االيمان النالعالمين 
اطلق في االحسان و لم يقيده بشئ في  و محسن هو و قال و اردف هذا البيان بامر آخر

ل آن في ک فوجود هذا االنسان رحمة للعباد النه يزداد لطفًا و احسانا حيز االمکان
والنجاح  هذاالمنوال عرفنا ان الفالحعلى الحالحيثو.  



 التسليم و الرضا و فوض أموره الى اهلل وجهه هلل و بلغ مقام أسلم لمن النجات و والفوز
و أغاث  فطر االرض و السماء و أحسن الى الورى و أعان الضعفاء و وّجه وجهه للذي

 و داوى کل طريح الفراش سقيم االنتعاش الفقراء و ضمد جريح الفؤاد و قريح االحشاء
الموفور هو  والعطاء االحسان الحقيقيو أما  .عباد اهلل  حياته حبًا باهلل لراحة بل فدى

يتذکر و يخشي ان هذا لهو الموهبة العظمى و العطية   الهدى من أهل التقى لکل من
 تىمواقع شو هذا المعني  قد نزل في القرآن في .  سجدت لها مالئکة السماء  التي

النصارى و الصابئون من آمن ان الذين آمنوا و الذين هادوا و بعبارة أخرى . منها ( 
والعصر ان االنسان ] و منها ( ۵/ ۶۹) [مائده آيه  باهلل و اليوم االٓخر و عمل صالحا

] ۱۰۳/ ۱ -۳) [سوره والعصر لفي خسر اال الذين آمنوا و عملوا الصالحات
 و مقام الرضاء و التسليم أخص من االيمان االسالم الطوعي االختياريفباالختصار 

من حيث علم اليقين الن االيمان في هذا المقام التصديق بالخبر الصادر و االيقان 
من الصادق االمين. و اما عين اليقين و حق اليقين ال يکاد ان يضىء مصباحه في 

 مالسالزجاجة القلوب اال بعد االسالم الطوعي و التسليم لرب العالمين و اما 
جرات ) [سورۀ حنا و لکن قولوا أسلمناو ال تقولوا آم(  کما قال اهلل تعالىٰ  االجبارى

] لسنا بصدده االٓن و بالجمله ان تسليم الوجه أمر عظيم من أيده اهلل به ۴۹/ ۱۴آيۀ 
أدخله في جنة النعيم و وقاه من عذاب الجحيم. و الوجه له عدة معان منها بمعنى 

  ] و ۵۲/۶) [سورۀ انعام آيۀ يريدون وجهه( الرضاء کما قال اهلل تعالىٰ 
  ٤٠٠ص 
] اي رضائه . و ۹/۷۶) [سورۀ دهر (االنسان)  آيۀ  انما نطعمکم لوجه اهلل(كکذل

ه [سوره قصص آيوجهه کل شيء هالك اال بمعنى الذات قال اهلل تعالىٰ  منها الوجه
[سوره )فاينما تولوا فثم وجه اهلل] . و منها الوجه بمعنى الجلوة قال اهلل تعالى ( ۸۸/۲۸

] و الوجه له معان شتى تفسيرًا و تأويًال و تصريحًا غير ما بينا و لکن لعدم ۱۱۵بقره آيه 
سهاب  فبناء على ذلك ان تسليم الوجه  طناب و اال المجال قد غضضنا الطرف عن اال
أمر من أخص فضائل االبرار و أعظم منقبة االحرار من أيد بذلك وفق على االيمان 



رجة االيقان و االطمئنان. ثم أردف اهلل سبحانه و تعالى اسالم الوجه التام في أعلى د
باالحسان و قال هو ُمحِسن أى ال يکمل اسالم الوجه و االيمان الحقيقي اال باالحسان 
و صالح االعمال. ثم االحسان الحقيقي ان تدعو الى الهدى و تحرض على التوجه 

تهدي الى الصراط السوى بقوة برهان الى االفق االعلى و تبرئ االصم و االعمى و 
ربك االبهى.و ال شك ان النجاة تحوم حول هذا الحمى و أي فضيلة أعظم من هذا 
ان يسلم االنسان وجهه هلل و يحسن الى الورى. و کذلك االحسان الحقيقي ان تکون 
آية رحمة ربك الکبرى شفاء کل عليل و رواء کل غليل و مالذ کل وضيع و معاذ کل 

و ملجأ کل مضطر و مرجع کل مقتر هذا هو االمر المبرور  و الفيض الموفور  و رفيع 
شماره سوره و آيات منقوله در لوح مبارك −السعي المشکور ان ربي لعزيز  غفور " 

َبلٰى  َمْن اْسلََم َوْجَهُه ِللِه َو ُهَو :  ( ۲/  ۱۱۲بقره آيۀ  – ۱: بترتيب نقل در لوح اينست
َاْجُرُه ِعنَْد َربِِّه َو ٰال ُخْوُف َعَليِْهْم َو ٰال ُهْم َيْحَزُنوَن) (ترجمه : آرى آنکه َفَلُه  ُمحِسنٌ 

/  ۶۹مائده آيۀ    - ۲؛  خالص گردانيد وجهش را از براى خدا و او نيکو کار است)
اِبُؤوَن َوالنَصاَرى َمْن آمَ : ( ۵ ِذيَن َهاُدوْا َوالصِذيَن آَمُنوْا َوالال نَن ِباهللِ َوالَْيْوِم االِٓخِر ا

) (ترجمه : بدرستيکه آنان که گرويدند  وَعِمَل َصاِلًحا َفَال َخْوٌف َعَليِْهْم َوَال ُهْم َيْحَزُنونَ 
و آنان که يهود شدند و از دينى بدينى روندگان و ترسايان  آنکه گرويد بخدا و روز باز 

نَساَن َلِفي ُخْسٍر ( )۱الَْعْصِر (وَ : (۱۰۳/   ۳الى  ۱والعصر آيۀ   - ۳پسين) ؛  اْال ن۲ا( 
بِْر ( اِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِبالَْحقِّ َوَتَواَصْوا ِبالص ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصال ال(ترجمه :  )۳ا ، (

قسم بعصر  بدرستيکه انسان هر آينه در زيانکاريست  مگر آنانکه ايمان آوردند  و کردند 
 ۴سته و وصيّت بيکديگر نمودند براستى و  وصيّت نمودند بشکيبائى) ؛ کارهاى شاي

َقاَلِت اْالْعَراُب آَمنا ُقل لْم ُتْؤِمُنوا َوَلِكن ُقوُلوا اْسَلْمَنا  :( ۴۹/   ۱۴سورۀ حجرات آيۀ   -
يَماُن ِفي ُقُلوِبُكْم َوان ُتِطيُعوا اللَه َوَرُسوَلُه َال  ا َيْدُخِل اْال ْعَماِلُكْم َشيْ َوَلمْن ا ا ان  َيِلْتُكم مِّ

ايد ) ، (ترجمه: گفتند آن باديه نشينان که گرويديم بگو ايمان نياوردهاللَه َغُفوٌر رِحيمٌ 
) توضيح: در ۳۰و نيز رجوع کنيد به نافۀ …)  ( ايم و لکن بگوئيد که اسالم آورده

ده است که الزم است با نسخۀ اصل لوح نقل ش›› َو ٰلِکنْ ‹‹بجاى ›› َو ال{‹‹متن لوح 



َوَال َتْطُرِد الِذيَن َيْدُعوَن َربُهم ِبالَْغَداِة : ( ۶/   ۵۲سورۀ انعام آيۀ  – ۵تطبيق شود}  ؛ 
َوالَْعِشيِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه َما َعَلْيَك ِمْن ِحَساِبِهم مِّن َشْيٍء َوَما ِمْن ِحَساِبَك َعَليِْهم مِّن َشْيٍء 

اِلِمينَ َفتَ  (ترجمه : ميخواهند رضاى او را)  و نيز در سورۀ ْطُرَدُهْم َفَتُكوَن ِمَن الظ ، (
/   ۹سورۀ دهر (االنسان)  آيۀ   - ۶؛   ۳۰/ ۳۸و نيز  سورۀ روم آيۀ  ۲۸/۱۸کهف آيۀ 

(ترجمه : جز اين  ) ؛َال ُنِريُد ِمنُكْم َجَزاء َوَال ُشُكوًرا ِلَوْجِه اللهِ انَما ُنْطِعُمُكْم : ( ۷۶
/  ۸۸سورۀ قصص آيۀ   - ۷کنيم شما را براى رضاى خدا) ؛ نيست که اطعام مى

َلُه الُْحْكُم َواَليِْه  ُكل َشْيٍء َهاِلٌك اال َوْجَههُ َوَال َتْدُع َمَع اللِه اَلًها آَخَر َال اَلَه اال ُهَو : (۲۸
نيست مگر او همه چيز هالك و زوال پذيرد مگر وجه ) (ترجمه : الهى ديگر  را ُتْرَجُعونَ 

َوِللِّه الَْمْشِرُق َوالَْمْغِرُب َفايَْنَما ُتَولوْا َفَثم َوْجُه اهللِ :  ( ۲/ ۱۱۵سورۀ بقره آيۀ   - ۸او)  
). (ترجمه : و مر خدا راست مشرق و مغرب پس هر کجا روى آوريد ان اهللَ َواِسٌع َعِليمٌ 

جه خداست بدرستيکه خدا فراخ رحمت و دانا است).  حضرت عبدالبهاء پس آنجا و
در سورۀ  ۱۱۲جّل ثنائه در لوحى که در  جواب سائل در بارۀ مقصود از  آيۀ شريفۀ 

 " و ساير آيات َبلٰى  َمْن اْسلََم َوْجَهُه ِللِه َوْجَهُه َو ُهَو ُمحِسٌن َفلَُه اَْجرُُه ِعْنَد َربِّهِ بقره " 
ه که در قبل زيارت شد شروحى صادر فرموده اند . خالصه آنچه که بنظر ميرسد قرآنيّ 

  ر د صراط مستقيم منوط به ايمان است و تسليم فرع ايمان است) ۱اين است: (
  ٤٠١ص 

مقصود از اينکه چه انسانى (محسن. نيکو کار) است ؛ مضمون بيان مبارك اينست 
راى مستحيل است مگر ب›› م و تسليماسال‹‹و  ››  صراط مستقيم ‹‹ که حصول به 

کسيکه ايمان بياورد به خدا ؛ تسليم فرع ايمان است و  آن بعد از ايقان است. و نيز  
بۀ " و برسد به بلوغ مرتأسلم وجهه هللشود براى کسيکه "فالح و نجاح حاصل مى

تسليم و رضا و  ، واگذار کند امور خودش را به بسوى خدا و متوجه کند وجهش را 
تسليم و رضا منوط اعانه به ) ۲››. (فطر االرض و السماء ‹‹بسوى وجه کسى که : 

ام و  مق››  اْسَلَم َوْجَهُه ِللهِ  ‹‹فالح و نجات و رسيدن بفوز  فقرا و حّب به خدا است.
تسليم و رضا در اعانت بفقراء و بفرياد رسى فقراء و  مرحم گذاردن بر قلوب جريحه و 



ر  حّب خدا و از براى راحت عباد است. براى تفصيل بيشتر فداى حيات ظاهرى د
در وجوب متابعت نمودن تعاليم مظاهر ‹‹ ۱۲۴مراجعه کنيد به مفاوضات قسم پنجم 

در  و ايمان حقيقى از عطاياى الهى استبيانات مبارکه در باره محبة اهلل.   ››الهيّه
ه احسان ميکند و بيان اسم فاعل يعنى کسى ک›› ُمحسن›› ‹‹ ُهَو ُمحِسنٌ  ‹‹شرح 

يه الهى موهبت و عط›› اهل التقى‹‹ميفرمايند که احسان حقيقى از جانب پرهيز کاران 
است براى آنان. در ادامه لوح مبارك در شرح اسالم طوعى و اختيارى و  مقام تسليم 
و رضا از ايمان و ايقان در مرتبه علم اليقين است که از تصديق و قبول آنچه از جانب 

است حاصل مى شود (رجوع کنيد به لوح مقْدس اشراقات ›› صادق االمين‹‹مبر پيغ
در خصوص عصمت کبرٰى و اطاعت از  نفس مقّدسى که داراى اين مقام اعلٰى و 

، احسان حقيقى در دو قسمت از متن لوح مبارك  احسان حقيقى) ۳بلند است. (
آن را نقل فرموده اند که آيه شريفه قر  ۳۹۵در صفحه  اول ،شرح داده شده است. 

: "و اما االحسان الحقيقى و العطاء الموفور هو الهدى من اهل التقى  ۱۲۵ قوله االحلىٰ 
لکل من يتذکر و يخشي ان هذا لهو الموهبة العظمى و العطية التي سجدت لها مالئکة 

 ن اِ السماء . و هذا المعنى قد نزل في الفرقان في مواقع شتى بعبارة أخرى. منها ( 
ِخرِ  . سوره ) الۭذيَن ٰاِمنُوا َو الۭذيَن ٰهاُدوا  َو الّٰصاِبوَن َو الَّنٰصاٰرى َمْن ٰاَمَن ِباهللِ َو اْلَيْوم اْالٰ

) بيان ۳۹۷در  ادامۀ لوح (صفحه  دوم ،؛  ۳۰. و نيز رجوع کنيد به نافۀ ۶۹مائده آيه 
ة رحمة ربك الکبرى : " و کذلك االحسان الحقيقي ان تکون آي ۱۲۶مبارك اينست 

شفاء کل عليل و رواء کل غليل و مالذ کل وضيع و معاذ کل رفيع و ملجأ کل مضطر و 
مرجع کل مقتر هذا هو االمر المبرور  و الفيض الموفور  و السعي المشکور ان ربي لعزيز  

از متن بيان مبارك و  رجوع به ساير آيات تبييني بنظر ميرسد که احسان  –غفور " 
" َفَايَْنٰما ُتَوِلُوا  )َوْجُه اهللِ) (۴همان وجود مظهر امراهلل به عالم انسانى است. (حقيقى 

نقل اين آيه شريفه در لوح مبارك در تأويل و  علْت ذکر آيه ، —َفَثم َوْجُه اهللِ ِان اهلل "
را باين ›› َوْجَهُه ِللِه   ‹‹سوره بقره ، مقصود و معانى  ۱۱۵در آيه ›› َوْجَهُه ِللِه ‹‹تفسير 

: "و الوجه له معان شتى تفسيرًا و تأويًال و تصريحًا غير ما ۱۲۷شرح بيان ميفرمايند که 



متضمن  معانى عديده ››  وجه‹‹).  مضمون آن اينست: که لفظ ۳۹۶بينا" (ص 
 داست . از جمله بمعنى رضا ؛ و براى تحکيم استدالل و مقصود از آن استناد ميفرماين

به آيه ديگرى از قرآن "کما قال اهلل تعالٰى (يريدون وجهه) و کذلك (انما نطعمکم 
: ترجمه: جز اين نيست که اطعام ميکنيم شما را ۷۶/  ۹[سوره دهر آيه  –لوجه اهلل ) 

براى رضاى خدا ] اي رضائه" ؛ و معنى ديگر وجه را ميفرمايند :"و منها الوجه بمعنى 
عنى شتى (گوناگون) است . مضمون باختصار بيان مبارك داراى م›› وجه‹‹ذات" و 

در معنى و تاويل وجه اينست : تسليم وجه در انسان امرى است که اختصاص دارد 
به فضائل ابرار و اعظم منقبت احرار و کسى که مؤيد گرديد به اين مرتبه از درجات 

أيد بذلك وفق : "من ۱۲۷روحانيت به ايمان تام موفق گرديده است. قوله االحلٰى 
االيمان التام" و  اسالم (بمعنى لغوى آن) کامل نميشود مگر به احسان و نيکى و عمل 

تحقيق در  لغت وجه و آيۀ فوق در سه    تحقيق در قرآن و معارف اسالمى —صالح 
  ، در کتب لغت و فرهنگ اصطالحات. رجوع کنيد به الف قسمت انجام ميگردد. 

  
  ٤٠٢ص 

ر ات بعضى از  مفسرين معتبر قرآن در تفسير آيه فوق باين شرح ،  نظ بنافۀ دوم ؛ 
) . (ترجمه  َبلٰى  َمْن اْسلََم َوْجَهُه ِللِه َو ُهَو ُمحِسنٌ  (سورۀ بقره  ۱۰۶آيۀ  تفسيراست. 

تفسير  ) ۱: آرى آنکه خالص گردانيد وجهش را از براى خدا و او نيکو کار است) . (
"فاما معنى (من اسلم   :۱۲۸رين معتبر اهل سنّت و جماعت امام فخر رازى از مفس  کبير

وجهه اهلل) فهو اسالم النفس لطاعة اهلل، و ٕانما خص الوجه بالذکر الوجوه. أحدها: 
الٔنه االٔشرف االٔعضاء من حيث انه معدن الحواس و الفکر و التخيل ، فاذا تواضع 
االٔشرف کان غيره أولى. و ثانيها: أن الوجه قد يکنى به عن النفس. قال اهلل تعالى 

بر از علماى معت طبرسى تفسير مجمع البيان) ۲؛ (…" هالك ٕاال وجهه ،) (کل شىء 
خويشتن را ؛ … خالص کرد ؛ وجهه … :"شرح لغات : "اسلم   ۱۲۹مذهب شيعه 

 را رّد نموده ميفرمايد: بلى من اسلم وجه –يهود و نصارى  -تفسير: خداوند گفتار آنان



ابن عباس ميگويد:  –دا آرى کسيکه خالص گرداند خويش را براى خ -… اهلل 
کسيکه خالص کند خويش را براى خدا باينکه راه خشنودى او را  به پيمايد. برخى 

ويش را اند: امر خاند روى خويش را متوجه فرمانبردارى خدا کند. بعضى گفتهگفته
اه اند در برابر دستورات خداوند تسليم و در پيشگاى گفتهبخداوند واگذار نمايد. پاره

سن: و هو مح  -خضوع و انقياد است ›› اسالم‹‹وع و تواضع نمايد زيرا که ريشۀ او خض
ى اند: معنادر حاليکه او نيکو کارباشد. يعنى در کردار خويش. و برخى گفته

 —"است›› اخالص‹‹اند : معناى آن در اينجا ايمان است. و بعضى گفته›› احسان‹‹
: "فان قلت: کيف قال ۱۳۰زمخشرىتفسير کشاف ) ۱( : سورۀ مائده ۶۹تفسير آيۀ 

(الذين آمنوا) ثم قال (من آمن) ؟ قلت: فيه وجهان ، احدهما: أن يراد بالذين آمنوا: 
الذين آمنوا بألسنتهم و هم المنافقون و أن يراد بمن آمن. من ثبت على إاليمان و 

َاْهَل اْلِکٰتِب : " قوله ( ُقْل ٰيآ  ۱۳۱تفسير رازى  )۲" ؛ ( …استقام و لم يخالجه ريبة فيه
ٍء)  سبب نزول آيه آن بود که جماعتى از جهودان بنزديك پيغمبر ص … َلْسُتْم َعلٰى َشى

آمدند و گفتند يا محمد بتورية ايمان دارى و مقر هستى که کتاب خداست عز و جل 
و حق است گفتند آرى گفتند تو را با ما اتفاق است مارا با تو اتفاق نيست در آنکه 

است و از نزديك خداست بر اين ما را رها کن و اقرار دادى که حق است قرآن حق 
که خداى تعالى اين آيه فرستاد و گفت بگو يا محمد آن جهودان و ترسايان را که شما 

کى آنکه يگفتند  آن دو قول اقامتبر هيچ چيز نۀ تا اقامت توراة و انجيل نکنيد و در 
مد و بشارت بدو و وجوب ايمان باو و ايمان آريد بدانچه در اوست از نبوت مح

تان اند بر شما از خداى) و آنچه انزله کرده َو  ٰمآ اُْنِزَل ِالَْيُکْم ِمْن َربُِّکمْ …" (  بکتاب او
در او دو قول گفتند آنکه مراد قرآن است که خداى تعالى بر همۀ مکلفان انزله کرده و 

يه است بر ايشان چه خطاب در آتخصيص ايشان در اين آيه بذکر براى اقامت حجت 
با ايشان است قول ديگر آنکه مراد جمله ادله است که خداى تعالى نصب کرده است 

) لۭذيَن ٰاِمنُواِان ا …""(بر صحت مسلمانى و توحيد و نبوت انبيا و نبوت پيغمبر ما ص 
تاب اهل کآنگه حقتعالى از احوال مؤمنان که در اصل مؤمن بودند و آن مؤمنانى که از 



بودند و ايمان آوردند برسول ص خبر داد و گفت که آنانکه ايمان دارند و آنانکه بر 
و النصارى جمع نصرانى باشد و ترسايان که … اند و آنانکه صابيان اند  دين جهودى
) هر که از ايشان ايمان آرد و عمل صالح کند بر ايشان َمْن ٰاَمَن ِباهللِاند. (بر ملت عيسى

/ ۱ - ۳آيه   تفسير سورۀ والعصر —فى و ترسى و حزنى و اندوهى نباشد" هيچ خو
: "( َو الَْعْصِر) سوگند بعصر هر پيغمبرى يا  ۱۳۲ تفسير منهج الصادقين) ۱: ( ۱۰۳

بعصر حضرت رسالت ص که افضل همۀ اعصار است يا بروزگار که مشتملست بر 
ن نهار بر تقدير ادوار ، و بنا بر اياعاجيب بسيار از براى اولواالبصار چون مرور ليل و 

قول تعريض است بنفى آنچه مردمان بدهر نسبت ميدهند از خسران و غير آن يا بخداى 
نْٰساَن َلفۭ … روزگار بر تقدير مضاف يا بنماز عصر  که صالة وسطى است ى (ِان اْالِ

ار و پايدُخْسٍر) بدرستى آدمى در زيانکارى است بسبب صرف اعمار در مطالب نا
  سعى در مقاصد 

  ٤٠٣ص 
بى اعتبار الف و الم تعريف از براى جنس است که مستلزم جميع افراد است و تنکير 
از براى تعظيم يعنى جميع آدمى در زيانکارى فاحشند چه هر روز که بر انسان ميگذرد 

شود و تا نگاه ميکند عمر رفته است و  ذخيرۀ آخرت که از سرمايۀ عمر چيزى کم مى
نيندوخته است و در خسارت و شقاوت دائمى گرفتار گشته. طاعت و عبادت است 

اِلٰحاِت) و کرده(ِاال الۭذيَن ٰاَمنُوا) مگر آنانکه گرويده اند اند بخدا و رسول (َو َعِملُوا الص
کارهاى پسنديده زيرا که هر روز و شبى که بر ايشان گذشته بسرمايۀ عمر خود اکتساب 

بحيوة اند و اند  و بجهت اين در معاملۀ آخر رابح آمدهدرجات جنت کرده اى ازدرجه
ر را  اند يکديگ(َو َتٰواَصْوا) و وصيت کرده…  ابديه و سعادت سرمديه فائز گشته

) بامر ثابت راست و درست از اعتقاد و عملى که جايز نباشد عقال و شرعًا  (ِبالَْحقِّ
کتب و رسل و  زهد در دنيا و رغبت در آخرت  انکار او چون توحيد و طاعت و اتباع

بِْر) بصبر بر تحمل مشاق طاعت (َو َتٰواَصْوا) و وصيت نموده اند همديگر را (ِبالص… 
ابى بن کعب فرموده که من تفسير اين سوره را از حضرت رسول ص پرسيدم فرمود 



ه عمل ک والعصر سوگند است بآخر روز به آنکه ابو جهل در خسارتست مگر مؤمنان
: (والعصر) أقسم سبحانه بصالة العصر  ۱۳۳ تفسير بيضاوى) ۲؛ (…"اند صالح کرده

(ان االنسان لفى خسر) ان االنسان لفى الخسران فى … لفضلها أو بعصر النبوة 
(اال الذين آمنوا و  عملوا الصالحات) … مساعيهم و صرف أعمارهم فى مطالبهم 

تفسير آيۀ  —وا بالحياة االبدية و السعادت السرمدية "فانهم اشتروا االٓخرة بالدنيا ففاز
ْعٰراُب ٰاَمنا) االيه ۱۳۴ تفسير  رازى) ۱. (۴۹/   ۱۴سورۀ حجرات ۱۴ : " (ٰقاَلِت اْالَ

آيت  در جماعتى از بنى اسد آمد که بنزديك رسول صلى اهلل عليه و آله و سلم آمدند 
ايم و فرزندان و بنه را ما آمده …ند و اظهار کلمۀ شهادت کردند و در دل ايمان نداشت

پيش تو آورديم بر سبيل منت بر رسول و ما با تو قتال نکرديم چنانکه بنو فالن و بنو 
فالن کردند و بطمع صدقه آمده بودند ميگفتند اعطنا ما را عطاى دهدخداى اين 

مد آ آيت در اعراب مزينه و جهينيه و اسلم و اشجع و غفار …آيت فرستاد در ايشان 
که اظهار ايمان کردند براى آن تا ايمن شوند چون رسول اهلل عليه و آله و سلم ايشان 
را بحديبيه خواند باز ايستادند و نرفتند قالت االعراب آمنا اعراب گفتند بگرويديم و 

و ليکن  )َو ٰلِکْن قُولُوا اَْسلَْمٰناايد (ايمان آورديم  گفت بگو ايمحمد که ايمان نياورده
يد اسالم آورديم يعنى بزبان استسالم کرديم خوف قتل را براى آنکه ايمان بدل گوئ

باشد و اسالم بزبان و عمل بر شرايع و آيت دليل است بر آنکه ايمان ديگر است و 
اسالم ديگر هم در لغت و هم در شرع چه ايمان تصديق بدل باشد و اسالم اقرار و 

هر  دو کرد باثبات اسالم و نفى ايمان و اگراستسالم باشد و خدايتعالى فرق ميان هر 
ا َيْدُخِل اْالۭيٰماُن  دو يکى بودى کالم متناقض بودى آنگه باين رها نکرد گفت (َو َلم

: "إاليمان: هو ۱۳۵ تفسير کشاف) ۲ۭفى ُقُلوِبُکْم) ايمان در دلهاء شما نشد"؛ (
من  لسلم. و الخروجالتصديق مع الثقة و طمأنينة النفس. و إالسالم: الدخول فى ا

أن يکون حربا للمؤمنين بإظهار الشهادتين. أال ترى ٕالى قوله تعالى (ولما يدخل 
إاليمان فى قلوبکم) فاعلم أّن ما يکون من إالقرار باللسان من غير مواطأة القلب فهو 
 ٕاسالم ، و ما واطًا فيه القلب اللسان فهو ٕايمان. فإن قلت: ما وجه قوله تعالى (ُقْل َلمْ 



ُتْؤِمُنوا َو ٰلِکْن ُقولُوا َاْسَلْمٰنا)  والذى يقتضيه نظم الکالم أن يقال: قل ال تقولوا آمنا، و 
لکن قولوا أسلمنا. أو قل لم تؤمنوا ولکن أسلمتم ؟ قلت: أفاد هذا النظم تکذيب 
دعواهم أوال ، و دفع ما انتحلوه،  فقيل: قل لم تؤمنوا. و روعى فى هذا النوع من 

أدب حسن حين لم يصّرح بلفظه ، فلم يقل: کذبتم، و وضع (لم تؤمنوا) التکذيب 
) ۱.  ( ۶/   ۵۲سورۀ انعام   ۵۲تفسير آيۀ   —الذى هو نفى ما ادعوا ٕاثباته موضعه" 

ىِّ ). سبب نزول  ۱۳۶ تفسير رازى : "قوله (َو ٰال َتْطُرِدالۭذيَن َيْدُعوَن َربُهْم ِبالَْغٰدَوِة َو الَْعشِّ
ن بود که جماعتى از مشرکان قريش برسول ص بگذشتند رسول ص را ديدند آية آ

 و جماعتى از ضعفا و درويشان و موالى گفتند… نشسته و بنزديك او صهيب و  بالل 
  يا محمد تو باين راضى شدۀ از ما و اينان را ببدل ما گرفتۀ اينان را دور کن که ما را 

  ٤٠٤ص 
خدعه  ا بيائيم و بتو ايمان آريم و اين بر سبيل مکر وننگ آيد که با ايشان نشينيم تا م

گفتند تا رسول ص ايشانرا براند و بيازارد  و اين گوينده خود ايمان نيارد تا رسول تنها 
ُدوَن يُۭري… (ماند حق تعالى از  سر و مکر ايشان رسول را خبر داد و اين آيه فرستاد 

ات خدا وجه الشىء ذاته نظيره قوله . غرض ايشان و مراد ايشان خداست و ذ )َوْجَههُ 
حال من   )يُۭريُدوَن َوْجَههُ (: "۱۳۷ تفسير بيضاوى)  ۲" ؛ ( ُکل َشىٍء ٰهاِلٌك ِاّالٰ َوْجَههُ 

يدعون أى يدعون ربهم مخلصين فيه قيد الدعاء باالخالص تنبيها على أنه مالك االمر  
) ۱) ؛ (ِانٰما نُْطِعُمُکْم ِلَوْجِه اهللِ: ( ۷۶/   ۹(االنسان)   سورۀ دهر ۹تفسير آيۀ  —…"

خالصا هلل و خالص  طلب رضاى خدا:"يعنى براى  ۱۳۸ طبرسى تفسير مجمع البيان
فسر در قسمتى از تفسير م تفسير کبير امام فخر رازى) ۲؛ (…" از رياء و طلب پاداش 

ن يقولون االٓية عامة فى حق ) و أما الذي ِانٰما نُْطِعُمُکْم ِلَوْجِه اهللِ: "(۱۳۹نويسد مى
و    …جميع االٔبرار {فانهم} قالوا ٕاطعام الطعام کناية عن إالحسان ٕالى محتاجين  

اعلم أنه تعالى لما ذکر أن االٔبرار  يحسنون ٕالى هؤالء المحتاجين بين أن لهم فيه 
 ِلَوْجِه اهللِِانٰما نُْطِعُمُکْم غرضين  (أحدهما) تحصيل رضا اهلل . و هو المراد من قوله "(

بْٰراَر  ۵رجوع کنيد به آيۀ › أبرار ‹بنطر ميرسد که براى  −)" در همين سوره : (ِان اْالَ



: (ٰال ۲۸/  ۸۸سورۀ قصص  ۸۸تفسير آيۀ  —َيْشَرُبوَن ِمْن َکاٍس  ٰکاَن ِمٰزاُجٰها ٰکاُفوًرا) 
: الهى ديگر  را نيست مگر او همه ) .(ترجمه ُکل َشىٍء ٰهاِلٌك ِاّالٰ َوْجَههُ ِاٰلَه ِاّالٰ ُهَو 

: "(ٰال ِاٰلَه ِاّالٰ  ۱۴۰ تفسير منهج الصادقين)  ۱چيز هالك و زوال پذيرد مگر وجه او) ؛ (
 )ُکل َشىٍء ٰهاِلٌك ُهَو) نيست هيچ خداى سزاوار پرستش کردن و خواندن مگر او (ُهَو 

سبحانه چه ما عداى او  ) مگر ذات اوِاّالٰ َوْجَههُ همه چيز فانيست و نيست شونده (
ممکنست و فى حد ذاته هالك و معدوم و يا آنکه همه عملها باطل است مگر عملى 

اهلل طلبًا لمرضات اهلل باشد و تعبير از ذات بوجه در کالم عرب که بجهت وجه
) ٕاال ٕاياه . و الوجه يعبر ِاّالٰ َوْجَههُ : "( ۱۴۱ تفسير کشاف زمخشرى) ۲شايعست"؛ (
) َفاَْيَنٰما تَُولُّوا َفَثم َوْجُه اهللِ:  ( ۲/ ۱۰۹سورۀ بقره  ۱۱۵تفسير آيۀ  —."به عن الذات

  تفسير صافى) ۱. (ترجمه : پس هر کجا روى آوريد پس آنجا وجه خداست ) ؛ (
در قسمتى از تفسير  مال محسن فيض کاشانى از علماى معتبر مذهب شيعه بنقل از 

: "و  ۱۴۲تفسير نموده است » اطاعت خاّصه«عياشى بنقل از حضرت باقر ع آنرا 
تفسير ) ۲؛ ( " …العياۭشى عن الباقر عليه الّسالم انزل اهلل ٰهذه االٔية فى التّطوع ٰخاصة 

) أى جهته التى أمر بها فان امکان التولية ال يختص َفَثم َوْجُه اهللِ: "( ۱۴۳بيضاوى 
ه در معانى وج، ج بمسجد أو مکان  أو  فثم ذاته أى هو عالم مطلع بما يفعل فيه" ؛ 

) در ۱تحقيق در اينخصوص  به دو  تاليف قناعت ميگردد: ( . کتب کالم و تفسير
است که موافق  کتاب وجوه قرآن به چند معنى از معانى وجه در قرآن را شرح داده

ه معان والوجه لبيان مبارك حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه است که در لوح مبارك به: "
اند. مؤلف ، مقصود و معنى هر يك را با استعانت از ساير  آيات " اشاره فرمودهشتى

وجه بدان که َوجه در قرآن بر چهار وجه باشد:  –" َوْجهُ : " ۱۴۴قرآن شرح داده است 
َبلٰى  َمْن ) گفت: (۱۱۲بود چنانکه خداى در سورة البقره ( دينبمعنى  َوجه نخستين

) گفت : (َو ۱۲۵يعنى َبَلٰى َمْن اْخَلَص ِديَنُه ِللِه .  و در سورة النّسا (  )اْسلََم َوْجَهُه ِللهِ 
ْن اْخَلَص ِديَنهُ  ِه) يعنى ِممْسَلَم َوْجَهُه ِللْن ا ْحَسُن ِدينًا ِممِه .  و  در سورة لقمان  َمْن اِلل

ه و وج) گفت : (َو َمْن ُيْسِلم َوْجَهُه ٕاَلى اهللِ )  يعنى َو َمْن ُيْخِلْص ِديَنُه" ؛ ۲۲گفت (



َفاَْيَنٰما تَُولُّوا َفَثم ) گفت : (۱۱۵َوْجه بمعنى خداى بود چنانکه در سورة البقره ( دوم
َنُه. و ) يعنى ُيِريُدويُۭريُدوَن َوْجَههُ  سورة انعام گفت: ()   يعنى َفَثم اهلُل . و در َوْجُه اهللِ

) گفت ۳۹) . و در سورة الروم (ُکل َشىٍء ٰهاِلٌك ِاّالٰ َوْجَههُ در سورة القصص گفت : ( 
) ۹: (َو َما آَتيُْتْم ِمْن َزَکوٍة  ُتِريُدوَن َوْجِه اهللِ) يعنى ُتِريُدوَن اهللِ . و در  سورة إالنسان (

)  يعنى ِللِه ؛ گف چنانکه   بود اّولَوْجه بمعنى  و وجه َسيمْ ت : (ِانٰما ُنْطِعُمُکْم ِلَوْجِه اهللِ
) : (َوَقالْت َطأَِفٌة ِمْن اْهِل الِْکَتاِب آِمُنوا ِبالِذْى انِْزَل ۷۲در سورة آل عمران گفت (

  َعَلى الِذيَن آَمُنوا َوْجَه النَهاِر)   يعنى 
  ٤٠٥ص 

) گفت ۱۴۴َوْجه بمعنى روى بود چنانکه در سورة البقره (و وجه چهارم اوَل النَهاِر ؛ 
مآِء) يعنى الَوْجَه ِبَعيِْنِه  : وره شماره هاى س توضيح  -(َقْد َنَرٰى َتْقُلَب َوْجِهَك ِفى الس

:  وجه:  ۱۴۵) در المفردات فى غريب القرآن ۲مطابق شماره هاى مؤلف است؛ (
و لّما کاَن الَوْجُه اوَل َما   -أْصُل الَوْجِه  الَجاِرَحَة ، قال (َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُکم َو ايِْدَيُکْم  

قول اهلِل  فى ُعبَِّر عن الّذاِت بالَوجهِ َو ُربما … َيْسَتْقُبُلَك ، و اْشَرَف ما فى ظاِهِر الَبَدِن  
َه ٕالى : َو َيبَْقى َوْجُه َربَك ُذوالَجالَ  َوجْکَرام)  قيَل ذاُتُه و قيَل أراَد بالَوْجِه  َهُهَنا الت ّل َو اال

ٍء ٰهاِلٌك ِاّالٰ ُکل َشى  -اهللِ تعالى باالٔعماِل الصالَحة و قال : (َفَايَْنٰما ُتَولُّوا َفَثم َوْجُه اهللِ 
ِلَوْجِه اهللِ) قيَل ٕان الَوْجَه فى کلِّ ٰهذا ذاُتُه  ِانٰما ُنْطِعُمُکمْ   -ُيۭريُدوَن َوْجَهَه اهللِ   -َوْجَهُه 

براى تفصيل بيشتر و ساير معانى آن رجوع … و ُيْعَنى بذلك کل شىٍء هالُك ٕاّْال ُهَو 
  کنيد به اصل تاليف.  

رضاى الهى . تسليم . احسان . وجه . االسالم تحقيق در آثار نزولى قلم اعلٰى  
   الطوعي االختياري . اسالم اجبارى 

کسب رضاى اٰلهى در حصول به  استکمال مر اتب نفس در ايمان   .رضاى الهى
و ايقان به حقيقت ، در  آثار نزولى بکثرت نازل شده است. براى نمونه به چند  اثر  

کبير که روزانه انسان مؤمن به امر و عامل به ، در صالة  . نمونه اولگردداکتفا مى
ايستد و در انتظار رحمت اٰلهى است : احکام الهى، بسوى مقصود عالميان مى



و ميگويد (َاْى َربِّ َاَنا َعبُْدَك َو ٱبُْن َعبِْدَك ›› کمن ينتظر رحمة ربه الرحمن الرحيم‹‹
َو ِاٰراَدِتَك َو ٰما ُاۭريُْد ِاّال ِرٰضاَك َاْساُلَك ُبَبْحِر  َاُکوُن ٰحاِضرًا ٰقأِمًا َبيَْن َاٰياۭدْى َمشيِتَك 

نِْدَك ُکلٰما َيْظَهُر ِمْن عِ … َتْرضىٰ َرْحَمِتَك َو َشْمِس َفْضِلَك ُبَاْن َتْفَعَل ِبَعبِْدَك ٰما ُتِحب َو 
کامل  حت و روشنىبيانات مقدسۀ نزولى به صرا  -ُهَو َمْقُصْوُد َقْلۭبى َو َمْحُبوُب ُفؤآۭدْى) 

نازل گرديده و  تجربيات تاريخى در امر مبارك چه در دورۀ عصر رسولى و  چه در عصر 
تکوين  مالحظه ميشود که ستايندگان اسم اعظم در وقت شهادت با چه رضا و اشتياقى 
و  يا استقرار در نقاط مهاجرتى و ترك خانه و ديار با استقامتى فوق تصور  رضاى اٰلهى 

هاى تاريخى ملّى و  بين المللى جهاد کبير اکبر در دورۀ تکميل اهداف نقشهرا  که 
واليت عظمٰى حضرت شوقى افندى ربّانى جّل سلطانه و  متعاقب آن باراده و فرمان 

ر کوه کرمل ب›› اهللَسفينة تجرى‹‹ديوان عدل اٰلهى از زمان استقرار  بر  عرش تشريع و 
احبّاءاهلل با اشتياقى موفور  رضاى خاطر بيت العدل  ، سپاهيان امداد ، جنود مجنّدۀ

هاى آن ديوان رفيع در طول اعظم را فراهم نموده و مينمايند که مندرجات دستخط
قريب به نيم قرن از تاريخ مشعشع دورۀ عصر تکوين مبيّن اين حقيقت است که مراتب 

 ز عالميان است.رضاى اٰلهى اکنون بال شك در رضاى آن مؤسّسۀ عظيم الشأن و  حر
الرّضاُء و  أصُل کّل الخير هو االعتماُد على اهلل و االنقياُد الٔمره،( ۱۴۶ نمونه دّوم
وح رقل  ، در کتاب مستطاب اقدس نازل قوله تعالٰى : ( نمونه سّوم) ؛  بمرضاته

  زيّنوا انفسکم بطراز ) و نيز  (۳۶) (بند بقبولى ئو علّق کّل ش رضآئى  االعمال هو
لدى العرش مذکورًا   رضاه انّه من اهل البهآء قد کان االعمال و الّذى فاز بالعمل فى

در لوحى است که خطاب به يکى از احباى الهى نازل  ، چهارم نمونه ).۷۳) (بند 
قلم اعلٰى ذکر رضا ميفرمايد و او را ِبما يُِحب َو َيْرضٰى أمر : " ۱۴۷گرديده قوله العزيز 

اهلل رحيق مختوم از يد قيّوم بکمال استقامت و رضا أخذ نمائيد و ، إنشاء مينمايد
رضاى خود   )اى دوستان (: "  ۱۴۸در کلمات مکنونه نازل ،  نمونه پنجم؛ "بياشاميد

  .را بر رضاى من اختيار مکنيد"



:  ۹۱۴، زيارتنامه حضرت سيّد الشهاء امام حسين ع . قوله العزيز  نمونه اّول   .تسليم
، لوح احمد  نمونه دّومك" ؛ فى أرض التّسليم أَماَم وجه بالّدماء الّتى ُسفکتو "

و بعد   بنده گان من جمال قدم ميفرمايد که از ظّل هوى اى: " ۵۰۱فارسى. قوله العزيز 
معّطرۀ  أرض تسليم شويد تا رياحين و غفلت بظّل بقا و قرب و رحمت بشتابيد و چون

نۀ مقّدسۀ لوح احمد فارسى.  نمونه سّوم؛ ارض وجود انبات نمايد  عرفانم از ملو ،
  روح را با قلم تسليم و مداد اذعان و ايقان بر لوح  اى عباد وصاياى: " ۵۱۱قوله العزيز 

  ٤٠٦ص 
از حرفى از آن تغافل   ن نموده که مباداآخود مرقوم داريد و در هر آن توّجه ب  صدر

رقۀ و  و از دون آن اعراض نموده که اينست اصلجسته   نمائيد و بجّد تمام اقبال بحّق 
  ".أمريّۀ منبته از شجرۀ الهيّه

ْحَساِن : "( ۵۲۱اصل کل الخير . قوله العزيز  نمونه اّول ،،  احسان هو ٕاظهار ) َرأُس اال
  ".فى کّل االٔحوال و جميع أالحيان العبد بما أنعمه اهلل و شکُره

بنظر ميرسد که در قسمتى از لوح مبارك بمعنى ذات الهى است (رجوع کنيد   .وجه
أبصاَرکم ثّم  و يا قوم قّدسوا: " ۵۳۱، قوله تعالٰى  نمونه اّولبه قبل در معانى وجه) ، 

اهلل و وجوه المشرکين ثّم ذّکر الّذين هم آمنوا ب عن وجَه اهللقلوبکم ثّم نفوَسکم ِلتعرفوا 
ليهم و ذکرى من لدنّا ع نوره و بهائه ثّم بالّذى يظهر فى المستغاث ِليکوَن رحمةً  آياته ثمّ 
: "ٰيا َقَلُم َدْع  ۵۴۱، لوح عيد اعظم رضوان. قوله تعالى و شأنه  نمونه دّوم ؛" للعالمين

ْه ِالٰى  نْٰشآِء َو َتَوج    .ٰماِلِك اْالْسٰمآِء" َوْجِه َربِّكِذْکَر اْالِ
در لوح قناع نازل. قوله االعلٰى  .الختياري. اسالم اجبارىاالسالم الطوعي ا

جمعى باين اعتراضات ممنوع نشده بانوار  ."تا آنکه عنايت ٕالهى احاطه فرمود :۱۵۵
  ناس در هدايت ُکبْرى مهتدى گشتند و حکم سيف بميان آمد طْوعًا و َکْرهًا

  ".دين ٕالهى وارد شدند



. رجوع کنيد به اصل لوح ۳۶/ ٤۱آيه  سوره يس"  فعزز هما بثالث "تأويل آيه 
  .۱۵۷. و نيز رجوع کنيد به  لوحى نازله از قلم اعلى در مائدۀ آسمانى ۱۵۶مبارك 

َسَيُقوُل َلَك الُْمَخلُفوَن ِمَن اْالْعَراِب َشَغَلتَْنا اْمَواُلَنا ":  سورۀ الفتح ۱۱تأويل آيه 
َن الل َواْهُلوَنا َفاْسَتْغِفْر َلَنا َيُقوُلوَن  ا َليَْس ِفي ُقُلوِبِهْم ُقْل َفَمن َيْمِلُك َلُكم مِّ ْلِسَنِتِهم مِه ِبا

ا اْن اَراَد ِبُكْم َضرا اْو اَراَد ِبُكْم َنْفًعا َبْل َكاَن اللُه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيًرا ْه االحلٰى قول ."َشي
ق مالحظه فرمائيد در فرقان در حرا)  يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم: "و (  ۱۵۸

اذا رأوا الذين آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا چه گروهى است . و ( 
زئ بهم و واهلل يستهرا) براى ايشان تفسير بفرمائيد (  انا معکم انما نحن مستهزؤن
وئيد گ) را توضيح کنيد به يحيائي سابق و يموتي الحق بيمدهم في طغيانهم يعمهون

سامري و عجل را بني اسرائيل بجهت خويش مثل ناقضين تراشيدند نه حضرت يوشع 
ابن نون... اگر جمال قدم تو را خطاب فرمايد که مرکز ميثاق مرا و فرع منشعب از 
اصل قديم مرا و منصوص کتاب مبين مرا و مبيّن کتابرا چگونه عجل خواندي أي 

کنيد به نافه بيست و يکم و نافه سى ام  يحيى حيائي چه جواب خواهى داد . رجوع
  در ذيل سورۀ الفتح. 

(يقولون : « ۱۵۹ تفسير رازى) ۱( .نظرات مفّسرين اسالم در تفسير آيات فوق
بالسنتهم ما ليس فى قلوبهم) بزبان چيزى ميگويند که درون ندارند اينخبر است از 

فنا ِفْر َلٰنا ) اهلل تعالى ليغفر لنا تخلَفاْسَتغْ : «( ۱۶۰ تفسير  روح البيان) ۲؛ (» نفاق ايشان 
عنك حيث لم يکن ذلك باختيار بل عن اضطرار (يقولون بالسنتهم ما ليس فى 
قلوبهم) تکذيب لهم فى االعتذار و سؤال االستغفار يعنى انه تکذيب لهم فيما يتضمنه 

م ال همن الحکم من انا مؤمنون حقا معترفون بذنوبنا فالشك و النفاق هو الّذى خلف
غير و فى االٓية اشارة الى ان القلوب الغافلة عن اهلل يقولون اى اهلها بألسنتهم ما ليس 

:  ۱۶۱ تفسير مجمع البيان) ۳؛ (» له حقيقة و ال شعور لقلوبهم على حقيقة  ما يقولون
اه و تخلّف از ر اين گنَفاْسَتْغِفْر َلٰنا َيُقُولُوَن ِبَالِْسَنِتِهْم َما َليَْس  فۭى ُقلُوِبِهْم) : به خاط«(

 فرمايد اينان در اينخدا براى ما آمرزش بخواه. ولى خداوند آنان را تکذيب کرده مى



دهد که اينان باك ندارند که پيامبر  عذر خواهى هم دروغ ميگويند و از دلهاشان خبر مى
ْغِفْر َفاْستَ : «( ۱۶۲ تفسير منهج الصادقين) ۴؛ (» براى آنان طلب آمرزش بکند يا نکند

)  پس آمرزش طلب از براى ما بر اين تخلف و تقاعد حقسبحانه از ما فى الضمير لَٰنا
  ايشان خبر 

  ٤٠٧ص 
ا لَْيَس  فۭى مَ  ) بزبانهاى خود (ِباَْلِسَنِتِهمْ ( ميگويند اين متخلفان َيُقُولُونَ داد و فرمود که 

ان از ايشان زبانيست و دل ايش) آنچه نيست در دلهاى ايشان يعنى اين اعتذار قُلُوِبِهمْ 
آن خبر دار  نيست و صدور طلب استغفار از ايشان نيز از روى حقيقت نيست بلکه 
بجهت شك و ريب و ضعف عقيده ايشان در امر او سبحانه است و چون حال ايشان 

؛  » بر اين منوالست پس آنچه در باب اعتذار بتو ميگويند از روى نفاق و کذب است
و المعنى : و کنتم قوما فاسدين فى أنفسکم و : « ۱۶۳ اف زمخشرىتفسير کشّ ) ۵(

 — »قلوبکم و نياتکم ال خير فيکم. أو هالکين عنداهلل مستوجبين لسخطه و عقابه
بنظر ميرسد که مضامين آيه و تفسير فوق مطابق اظهارات توبه بکّرات و مّرات  تحقيق

  د پاسز باى درج گرديده استميرزا بديع اهلل ناقض است که در تاريخ امر و  گا
ْمَس َوالَْقَمَر " سورۀ انبياء. ۳۳تأويل آيه  َهاَر َوالشْيَل َوالنِذي َخَلَق اللَوُهَو ال ِفي ُكل 

ْمُس َتْجِري ِلُمْسَتَقرٍّ لَها" سورۀ يس ۳۸و آيه " َفلٍَك َيْسَبُحونَ  َذِلَك َتْقِديُر الَْعِزيِز  َوالش
هذه و ب» و کل فى فلك يسبحون«: "کما قال و قوله الحق  ۱۶۴ه االحلٰى " . قولالَْعِليمِ 

االٓية المبارکة ثبت بان کافة هذه الدراري الالمعة في جو  هذا السماء الرفيع والفضاء 
الفسيح الوسيع. و هذه االرض أيضا متحرکة سائرة في مداراتها. و سابحة في أفالکها 

ة المبارکة االخرى. الدالة على و دوائرها. و أعظم من ذلك ذهو لهم في تفسير االٓي
والشمس تجري «حرکت الشمس على مرکزها و محورها قال و قوله الحق 

» يس«و  سورۀ  ۳۴رجوع کنيد به نافه سى ام در ذيل سورۀ انبياء آيه »". لمستقرلها
کل : «( ۱۶۵ تفسير رازى) ۱( نظرات مفّسرين اسالم در تفسير آيات فوق.  — ۳۸آيه 

اين ماه و آفتاب و هر يکى از آن در فلك شنا ميبرند و سياحت فى فلك يسبحون) 



ميکنند و فلك عبارت است از بحرى و مدار ماه و آفتاب و ستارگان اين قول ضحاك 
است و بعضى دگر گفتند فلك برجى است مکفوف که اين ستارگان در او ميروند براى 

شد و  جمع افالك و در لغت عبارت باشد از هر چه گردنده با… آن سبحت گفت  
) ۲؛ ( »ميگردند بخير و شر و شدت و رخا …يعنى ميروند  …معنى يسبحون … بود 

ْمَس َو ْالَقَمَر ُکل ۭفى : «(۱۶۶ تفسير مجمع البيان َهاَر َو ٱلشيَْل َو ٱلنۭذى َخَلَق ٱلَو ُهَو ٱل
. خورشيد و ماه دو گوى َفَلٍك َيْسِبُحوَن) : خداوند روز و شب و خورشيد و ماه را آفريد 

غلطانى هستند که با سيارات ديگر در مدار هاى خود مى چرخند . از آيه استفادۀ 
  ». حرکت نجوم هم مى شود. زيرا شب با ستاره توأم است

    



  ٤٠٨ص 
  مآخذ و  منابع 

  .۲۱۶ص   ۱م . ج  ۱
  .۱۹۰ص  ۲م . ج   ۲
    .۱۶۶و  ۱۴کتاب مستطاب ايقان صص   ۳
  .۲۵۳فارسى ص کتاب مستطاب بيان   ۴
  .۱۱و ۱۰و۹و ۳مجموعه الواح چاپ مصر. صص   ۵
  .۳۷ -۶۲صص ۱م . ج   ۶
  .۳۷ص   ۱م . ج   ۷ 
  .۳۹ص   ۱م . ج   ۸
  .۲۶-۲۹صص  ۱کشف االسرار و وعدة االبرار. تفسير قران. ج   ۹

  .۱۵۴ص  ۱اصول کافى ج   ۱۰
  حديث شماره  ۲۲ص  ۱. تفسير عياشى ج ۳۹ص  ۱تفسير صافى. ج   ۱۱

  ۱۸.    
  .۳۲-۳۱. صص ۱لبيان فى غريب اعراب القرآن ج ا  ۱۲
  .۳حديث شماره   ۱۹ص  ۱تفسير عياشى ج   ۱۳
      .۳۹ – ۴۰ص  ۱م . ج   ۱۴
  .۴۳ص   ۱م . ج   ۱۵
    .۴۴ص   ۱م . ج   ۱۶
  .۴۵-۴۴صص  ۱م . ج   ۱۷
  .۴۵ص  ۱م . ج    ۱۸
  .۱۰۱ -۱۰۲صص  ۱فتوحات مکيه ج   ۱۹
  .۴۸ص  ۱م . ج   ۲۰
  .۶۲-۶۰صص  ۱م . ج   ۲۱



  .۱۰۳-۱۰۱صص  ۱فتوحات مکيه. ج   ۲۲
 .۵۱ص  ۱تفسير صافى ج   ۲۳
  .۲۲۶ص   ۳م . ج   ۲۴
  .۶۳-۶۲صص  ۲م . ج   ۲۵
  .۶۳ص  ۲م . ج   ۲۶
    .۳۳۸(کتاب مبين) ص  ۱آ. ق . اعلى ج   ۲۷
  .۲۶ – ۳۳کتاب مستطاب ايقان صص   ۲۸
  .۳۴۷ص  ۳. باب ما ظهر من المعجزات. باب ۱۷بحار االنوارج   ۲۹
  . حديث۳۵۴ص  ۳. باب ما ظهر من المعجزات. باب ۱۷ بحار االنوارج  ۳۰

  .۵شماره 
  ۱. حديث شماره۳۵۱ن المعجزات. ص. باب ما ظهر م۱۷بحار االنوارج   ۳۱
  .۶۳ص   ۲م . ج   ۳۲
  .۲۷. حديث ۱۸۹ -۱۹۰تاريخ نبينا صص  ۸. باب ۱۶بحار االنوار ج   ۳۳
  .۹۷ص  ۹تفسير منهج الصادقين ج   ۳۴
  .۲۷۱ص  ۹تفسير  رازى ج   ۳۵
  .۱۱۴ – ۱۱۵معانى االخبار شيخ صدوق صص   ۳۶
  .۱۱۴ – ۱۱۵معانى االخبار شيخ صدوق صص   ۳۶
  .۱۰۵ص  ۴تفسير بيضاوى ج   ۳۷
  .۷۲ – ۷۴صص  ۲م . ج   ۳۸
  .۲۳۱ – ۲۳۲صص  ۱تفسير بيضاوى ج   ۳۹
    .۲۵ص  ۲تفسير رازى ج   ۴۰
  .۷۰۷اعالم قرآن ص   ۴۱
  .۲۳ص  ۱تاريخ حبيب السير ج   ۴۲
  .۴۲۳ص  ۶ج تفسير رازى   ۴۳



  .۳۷۸ص  ۱م . ج   ۴۴
  .۱۳۸و  ۷۷ - ۷۸کتاب مستطاب ايقان صص   ۴۵
  .۴۶۵ص  ۱؛ قاموس ايقان ج  ۱۳۶ -۱۳۷کتاب مستطاب ايقان صص   ۴۶
  .۱۶ – ۱۷کتاب مستطاب ايقان صص   ۴۷
  .۱۲۵کتاب مستطاب ايقان ص   ۴۸
    .۱۵۶ – ۱۵۷صص  ۲تفسير رازى ج   ۴۹
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۴۱۱ص   

  سى و دّوم نافه
 نقل احاديث و روايات اسالمى

  قلنحضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در مکاتيب مبارکه به تفصيل و نيز باختصار   مقدمه
احاديث مروى از حضرت رسول اکرم و ائمۀ اطهار را  در مواضع متعددى در اثبات 



مطالب و مسائل کالمى و يا تاکيد و تنبيه در  بيانات مبارکه نقل فرموده اند. و اين 
بسى واضح است که مرکز تبيين امراهلل اين قبيل از روايات و احاديث را که از مقبوالت 

ست براى آگاهى احبّاى الهى و عالم انسانى نقل فرموده مذاهب مختلفۀ اهل اسالم ا
تا مؤمنين بوسيلۀ بيانات کالمى درك عميقترى در مبادى و اصول در امر  و جوامع 

  موجوده حاصل نمايند.
بعنوان مثال در لوحى در بيان اينکه انسان توانائى شناخت و معرفت خدا را ندارد  

يان مبارك بدون اينکه اشاره به اينکه اين حديثى از حضرت رسول اکرم را بعد از ب
قسمت از بيان مبارك نقل حديثى از حضرت رسول اکرم ص است را نقل ميفرمايند 

ا گوئيد . و م كحق عبادت كعجز و نياز نهاده (ما عبدنا كروى را بر خاقوله احلى : " 
  ".) بر زبان رانيدكحق معرفت كعرفنا

يب به چند مطلب اساسى توجه خواهد شد. در بر رسى نقل احاديث در متون مکات
و بيانات مشابه در آثار قلم اعلٰى و حضرت رّب  علت ذکر حديث ، مطلب اول

، در  جستجوى مأخذ حديث الزم است توّجهى  مأخذ حديث، مطلب دوم.  اعلى
خاص مبذول داشت و آن اينستکه : نقل احاديث به دو صورت در متون الواح 

اول که نقل کلمه به کلمه است و بعبارتى ديگر  متن حديث مالحظه ميشود: صورت 
در لوح عينًا مطابق نقل حديث در کتب و مآخذ است ؛ صورت دوم نقل کلماتى از  
حديث و نيز  حاوى نقل به مضمون حديث است که کامًال مضمون نقل شده و با 

ر دتفاوتهاى نقل حديث ،  مطلب سّوماصل مطلب حديث موافقت کامل دارد ؛ 
اى مالحظه ميشود که بعضى از احاديث به ، در موارد عديدهکتب معتبره است 

صورتهاى گوناگون در کتب نقل شده است و   مؤلفين در نقل حديث در کتب تاليفى 
به اين تفاوتها نيز اشاره نموده و يا اشاره ننموده اند. در مواردى که متن حديثى که 

ديده به تفاوتهاى آن در کتب ديگر نيز اشاره گر در مکاتيب نقل شده الزم بنظر رسيد
بر اساس کتب معتبرۀ حديث در نزد علماى  توضيح حديث، مطلب چهارماست. 

اى اهل سنت و مذهب شيعه تحقيقى باختصار در هر مورد بعمل خواهد آمد تا مطالعه



تحقيقى و تطبيقى باشد در  بيان مقصود از حديث در کلمات معصوم تبيينى حضرت 
نقل حديث و اخبار در متون مطلب پنجم ، ّراهلل االعظم و  نظرات علماى حديث. س

مکاتيب مبارکه به صورت جزئى و يا نقل کامل و در مواردى بدون ذکر اينکه نقل از 
کدام يك از نفوس مقدسه است (حديث مروى از حضرت رسول اکرم ص و يا نقل 

رت ميشود. در کليّۀ موارد سعى و اهتمام اخبار از ائمۀ اطهار است ) در متون الواح زيا
در شناخت مأخذ و کتب معتبرۀ که مأخذ حديث است مورد توّجه خاص بوده است. 

، در نقل احاديث در بعضى از مواضع مالحظه ميشود که حضرت  مطلب ششم
ل تعدادى ، نق مطلب هفتماند. . عبدالبهاء جّل ثنائه به مأخذ حديث نيز اشاره فرموده

هاى وال در مکاتيب که مأخذ (مآخد) آنها در کتب حديث يافت نشد در  خطبهاز  اق
يافت شد که در هر مورد بآن » خطبه«مندرج در کتب روايات و اخبار تحت عنوان 

استناد شده است. مآخذ چند حديث در کتب معتبره يافت نشد و به ساير مآخذ نيز 
 مطلب هشتمذ) آنها ذکر نگرديد.  مراجعه نمود و در مواردى بعلّت فقدان مأخذ (مآخ

روش انتخاب مأخذ (مآخذ) روشهاى انتخاب مآخذ بر اساس تقّدم و تاّخر ذيل  ،
) براى رجوع به مأخذ (مآخذ) دقت در اين مسئله ضرورى است که در متون ۱است: (

  اى از قران کريم نقل شده است ، قبل از نقل آيه اشاره مکاتيب، در هر موضعى که آيه
  ٤١٢ص 

 فى القرآن العظيم و  نظاير آن. در نقل ، قال اهلل تعالىٰ » قال اهلل تعالىٰ «اند فرموده
احاديث در مواردى نام کتابى که حديث در آن ثبت شده ذکر گرديده و بعد  آن 
حديث نقل گرديده است. در مواردى قبل از  نقل حديث و يا اينکه خبر اشاره به 

مامان هدى  ( با ذکر نام آن نفوس مقدسه) و يا اشاره به هاى يکى از ااينکه از گفته
کتب ستّه که مورد ثقه و اعتماد است و  از جمله  الف ،حديث نبوى گرديده است : 

المسند تاليف امام   ب ،آنها ، صحيح بخارى و  صحيح مسلم و سنن ابى داود ؛ 
ه تاليف ث القدسيجامع الصغير و االحاديج ،.  احمد بن حنبل ابى عبداهلل شيبانى

تاويل مختلف الحديث تاليف ابى محمد عبداهلل بن مسلم  د ،عبد الرحمن سيوطى. 



هاى حضرت رسول اکرم که در ذيل فهرست بن قتيبه و بعضى از احاديث و فرموده
جلد اول کتاب کشف االسرار ميبدى درج گرديده ، و نيز  بعضى از احاديث که در 

کر مآخذ و فا و نظاير آن که در کتب الکترونيکى نيز با ذکتب معتبرۀ تفسير  و کتب عر
) ۲کتب نقل شده ثبت گرديده  و  در دسترس عامه براى تحقيق موجود است. (

مآخذى که به کتب معتبرۀ مذهب شيعه مراجعه شده تعدادى از  اهم آنان عبارتند از  
ارى ل روايات و اخب، اصول کافى و  نقالف: الف ، کتب اربعه شيعه و از جمله آنها : 

که در بحار االنوار از ساير کتب اربعه و ساير کتب معتبره که مورد قبول اکثريت است 
،  د، االرشاد شيخ مفيد و  ج، کتاب التّوحيد شيخ صدوق و ؛ بنقل گرديده و ؛ 

نوادر االخبار  مّال محسن فيض کاشانى مؤلف مجموعه جامع احاديث بنام وافى و 
ر و يا حديثى مأخذ آن در کتب فوق الذکر يافت نشد ندرتًا به ساير در مواردى که خب

 ، مطلب نهمتاليفات موجوده در ميان معارف مذهب شيعه نيز مراجعه شده است.   
مبانى و هدفهاى از تحقيق انحصارا بمنظور آشنائى به مراجع آن است که حضرت 

جاج و  شرح مسائل ، نقل غصن اهلل االعظم ارواحنا فداه و بارادۀ مبارك براى احت
  احاديث فرموده که رجوع به آنها براى حصول و درك بيان مبارك بنظر ضرورى ميرسد.

  فصل اّول
  صل اهلل عليه و آله  و سلّم اکرم نقل احاديث مأثور ه از حضرت رسول

"ان اهلل تعالى خلق مائة الف الف قنديل و علق العرش و االرض و :  ۱ حديث اول
بينهما حتى الجنة و النار کله في قنديل واحد. و ال يعلم ما في باقي السماء و ما 

ت نقل علّ اين حديث براى نگارنده معلوم نگرديد.  مأخذ حديث —"القناديل اال اهلل
اين حديث در  لوح مهيمن و  جامعى که در مسائل الوهيت و اسماء و صفات حديث 

و نيز نا متنهاهى بودن عالم خداى متعال و  اشراق شمس الهى در حقائق کائنات 
: "الحمد هلل الّذي جعل أسمائه و صفاته  ۲کُون و عوالم خلق (صنع) که با عباراتى 

و  بها جعل الحقائق المقدسة … لم يزل نافذة أحکامها فى مراتب الوجود . 
المستفيذة المستنبئة مستأثرة لظهور شؤنه و سائرة في فلك الکمال قوسي النزول و 



" و "(فاعلم) بان کل غير متناه صنعه غير متناه . و ان الحدود صفة … الصعود 
المحدود .  و ان الحصر في الموجود  . ليس في حقيقة الوجود  مع و  ذلك کيف 

و در  ادامۀ لوح مخاطب را خطاب » يتصور الحصر لالٔکوان  من دون بينة و برهان
بك هل رأيت لشأن من شؤن رفانظر ببصر حديد فى هذا الکور  الجديد . «ميفرمايند 

حدًا يقف عنده بالتحديد . ال و حضرة عزه . بل أحاطت شؤنه کل االشياء . و تنزهت 
و تقدست عن حد االحصاء في عالم االنشاء . هذه شؤن رحمانية . في العوالم 

کذلك فاستدلل بها في العوالم الجسمانية  . الن الجسمانيات آيات و  —الروحانية 
وحانيات . و ان سافل صورة و مثال للعالى. بل ان العلويات و السفليات انطباعات للر

و الروحانيات  و الجسمانيات و الجوهريات و العرضيات و الکليات  و الجزئيات  و 
المبادي و المباني و الصور و المعاني و حقائق کل شيء و ظواهرها و بواطنها . کلها 

بحور على شأن  تجد القطرات على نظام المرتبط بعضها مع بعض و متوافق و متطابق 
. و الذرات على نمط الشموس  . بحسب قابلياتها . و استعداداتها . الن الجزئيات 
بالنسبة لما دونها کليات و ان الکليات المتعظمة في أعين المحجوبين جزئيات . 

لحقيقة ا بالنسبة الى الحقائق و المکونات التى هى أعظم منها . فالکلية و الجزئية في
مخاطب لوح  −»  ۳أمر ٕاضافي . و شأن نسبى .  و  اال رحمة ربك وسعت کل شيء 

را خاطر نشان ميفرمايند که در اين کور جديد نظرى  دقيق بيانداز که آيا ديده اى که 
حدى و حدودى  پروردگارت (ربك) را متوقف کند؟ و اين نيست از براى آن حضرت. 

ه در متون دو فقره از لوح مبارك نقل گرديد. حضرت من و  نيز بعد از ذکر مقدماتى ک
طاف حوله االسماء  مخاطب لوح را آگاه ميفرمايند که حقائق جسمانيه  و  روحانيه را 
حدودى نيست و  از نظر شمارش و تعداد قيد و  محدوديتى ندارد و براى تحکيم در 

ت. قوله اّمت اسالم اس استدالل به حديثى نبوى نيز  استناد فرموده که از  مقبوالت
: "(اذًا فاعلم) بان الهيئة الجامعة لنظام الوجود شاملة لکل موجود کلى أو  ۱االحلٰى 

جزئي . اما ظهورًا أو بطونا . سرًا  أو عالنية . فکما ان الجزئيات غير متناهية من خيث 
 خارجة عن حداالعداد کذلك الکليات الجسمية . و الحقائق العظيمة الکونية . 



العداد و االحصاء . و ان مشارق التوحيد و مطالع التفريد و شموس التقديس تعالت 
   ".و ان العوالم الروحانية.  و تقدست عن القيود العددية

بنظر  نگارنده ، از متن لوح و استدالالت کالمى حضرت سّراهلل االعظم بوضوح 
ر تعداد حدوديتى از نظمستفاد ميشود در اثبات اينکه حقائق جسمانى و  روحانى را م

» ديسشموس التق«و شمارش نيست و  بنا بر اين براى مظاهر الهى (در لوح مبارك به 
ن تقدست ع« ناميده شده است) تعدادى محدود دانستن غير حقيقت است و آنها 

و  نيز براى مخاطب لوح استدالل ميفرمايند که دقت کن در حديث » القيود العددية 
فانظر الى الحديث المأثور .  و دقق النظر في معانيه الدالة على سعة : "  ۴مأثور نبوى 

ان اهلل تعالى خلق مائة الف الکون و اتساعه الخارج العقول و الحدود (و هذا نصه) 
الف قنديل و علق العرش و االرض و السماء و ما بينهما حتى الجنة و النار کله في 

دًا . و کل ما ذکر العارفون لها حاديل اال اهللقنديل واحد . و ال يعلم ما في باقي القن
و عبروا لها حصرًا انما لضيق دائرة العقول و االدراکات . و احتجاب أهل االشارات. 

 اند در محدود بودن حقائق". و بعد از نقل حديث و بيان اينکه آنچه عارفان گفته
ريحه و فطانت آنها عالم ، آن از  محدوديّت دائرۀ عقول و  ادراکات آنها است و  ق

الذين قرائحم «جامد و خامد است از کثرت حجباتى از احتجاب اهل اشارات: 
ادامۀ بيانات مبارکه  —» ۱۸جامدة . و فطنهم خامدة. من فرط الحجبات. صفحه 

: "و ان في کل کور  ۵نيز بهمين نهج در  استدالل به اين حقيقت کلى الهى است که 
و دور  رزقًا مقسومًا . و شأنا معلوما . و ان الحقائق لها ظهور و بروز بالنسبة الى المراتب 
و الدرجات و االستعداد و القابليات . (مثال) فانظر في الحقيقة االنسانية . و 

و ظهور   رالکماالت النفسانية . و الفضائل الروحانية و الشؤن الوجدانية . انها لها اشتها
فة . من مقام النط بتتابع  التدرج في معارج النشأة االولىٰ . و  انبعاث و سنوح . 

. فبمثل ذلك شأن کلية الوجود من الغيب و  االدنى الى أعلى مدارج البلوغ االعلىٰ 
الشهود . اذا تفرس في هذا الکور البديع . و الدور العظيم المنيع . و قل تعالى اهلل 

يع . بما أظهر الشمس الوحدانية . و الحقيقة الصمدانية . من هذا رب العرش الرف



المطلع الشامخ الباذخ القوي القديم بحيث لما سطعت أشعتها النافذة الحامية على 
انبعث حقائق کل شئ و المعاني الکلية . االکوان الخاوية . و االراضي الخالية . 

سر شفة لحقائق المعلوم . و ظهر البقوتها النامية . و اشتهرت مکنونات العلوم الکا
المصون المخزون . و الرمز المکنون . الن في هذا الکور الکريم و الطلوع العظيم . 

نوز . و ظهور الک  دور الحقائق  و االسرار  . و حشر الشؤن الرحمانية  فى مرکز االنوار
تموج  بحور ت المستترة في هوية عوالم ربك العزيز المختار . بحيث في حقيقة القطرات

و يکتشف االٓيات. و في هوية الذرات تتجلى شموس االسماء و الصفات. 
 المعاصرون في صفائح االحجار . أسرارًا يکتشفوا السابقون فى لوائح مرايا االنوار

 قد فتح أبواب المکاشفة و الن في هذا الظهور االعظم دون النظر  و االستدالل . . 
  .الشهود

  ٤١٤ص 
و تخلصت ذوات االجنحة من االفکار من شبکة االوهام . و انکشفت السبحات  و 
انشقت الحجبات  و هتك االستار من سطوة االسرار ". براى مزيد اطالع در  بيان 

انبعث حقائق کل شئ و المعاني الکلية . بقوتها النامية . و اشتهرت « مبارك 
ظهر السر المصون المخزون . و الرمز مکنونات العلوم الکاشفة لحقائق المعلوم . و 

 نازله و ارتباط آن با آيات اهلل» المکنون . الن في هذا الکور الکريم و الطلوع العظيم 
در  اين قسمت از بيانات  تحقيق  − ۶از قلم اعلى رجوع فرمائيد به کتاب نافۀ مکنون 

مباركه : "و ان الحقائق لها ظهور و بروز بالنسبة الى المراتب و الدرجات و االستعداد 
و القابليات". براى مزيد اطالع و  دقت بيشتر در اين قسمت از بيان مبارك که يکى از 
اصول اعتقادات امر اسنٰى بهائى است رجوع فرمائيد به بحث جامع و  کاملى که 

انشمند شهيد کمال الدين بخت آور در  يکى از تاليفاتشان بنام (تاريخ و عقايد د
استنتاج کلى در علّت نقل  —) تشريح فرموده است  ۷مذاهب اديان و مذاهب سامى 

بشرح  ۱۹را ميتوان با تلخيص مضامين بيانات مبارکه از  آغاز لوح تا صفحۀ  حديث
بودن عالم کُون و عوالم خلق (صنع) :  ، نا متنهاهى اول مطلبذيل خالصه نمود. 



بر رسى در متن لوح اينست که حضرت مولى الورى جل ثنائه مخاطب لوح را متنبه 
ميفرمايند که عوالم جسمانى و روحانى را حد و حدودى و محدود به تعداد و شمارش 

،  مطلب سومهائى از روحانيات است. ، جسمانيات نشانه مطلب دومنيست . 
انيه و  و  روحانيه را حدودى نيست و  از نظر شمارش و تعداد قيد و  حقائق جسم

، استدالل نقلى با نقل حديثى از حضرت رسول  مطلب چهارممحدوديتى ندارد. 
اکرم ص که در متن حديث که بظاهر  نامحدود نشان دادن افالك سماوى است. ولى 

نيات و روحانيات حضرت سّراهلل االکرم از آن استدالل به هر دو حقيقت جسما
، حقائق الهيه بروز و  کماالت ظهورشان نسبى است و آن  مطلب پنجماند. فرموده

بستگى دارد به قابليات و استعدادات و مثال آن بروز  کماالت انسانيه است که از 
مراتب و مدارج نشئۀ اول که عالم نطفه است بسوى کمال و بلوغ ميرود. و بهمين 

، با ظهور اعظم  ششم مطلب در  عالم غيب و شهود.وضع است کماالت نسبى 
کشف غطاء از حجبات گرديد و  سّر مصون و رمز مکنون آشکار شد و  داللت بر آن 
ظهور اکتشافات و اسرار طبيعت است که در سابق مکتوم و مکشوف مانده بود و در 

و  ةقد فتح أبواب المکاشف« اين کور اعظم الهى بمنصه ظهور و شهود آمده است 
  ».الشهود

"و في حديث مروي من أحد و عشرين من الصحابة ان رسول اهلل صلى ، ۸ حديث دوم
علّت نقل  —»"سترون ربکم کما ترون البدر في ليلة أربعة عشر«اهلل عليه و آله قال 

اين حديث در  جواب سائل در مسئله رؤيت و لقاء اهلل که از  وعود الهى در حديث 
مآخذ  —کتب مقدسه قبل و  احاديث در  ايام آخر و قيامت است نقل گرديده است 

و › مسلم صحيح‹اين حديث در کتب ستّه که هر يك بنام صحيح فى المثل  حديث 
صحاح معروف و در نزد اهل در عالم اسالم معروف و جمع آنها به › صحيح بخارى‹

سنّت بعد از قرآن داراى اعتبار کامل و محل رجوع است. بعنوان نمونه نقل حديث 
فوق در صحيح بخارى با عباراتى نقل سه حديث رؤيت خدا در قيامت باين شرح 

 ) " انُْکم َسَتَرونَ ۲) "ٕانّکم ستروَن َربُکْم کما َتروَن الَقَمَر" و (۱: (۹درج گرديده است 



ثنا َجِريٌر قال َخَرَج َعَليْنا رسوُل اهلل ص َليَلَة الَبْدِر َفقال انُکْم ۳َربُکم ِعيانًا". و ( حد" (
مأخذ حديث و بيانات مشابه در آثار قلم  —سَتْرَن  َربُکْم َيْوَم الِْقياَمِة کما َتَرْوَن هَذا"

ده نقل گردي  اين حديث در  لوح شيخ محمد تقى نجفى در  بشارات بظهور اعلىٰ 
متکلمين و  علماى اسالم در  تفسير و  مقصود از اين حديث که رؤيت تحقيق   —است

خدا در قيامت را وعده داده است صاحب نظرات گوناگون بوده و  هم رأى نيستند و  
تعبيراتشان ناشى از  اعتقاد بمذاهب مختلفه بوده که سبب و علت عقائد متفاوت و  

اختالف در رأى را حضرت عبدالبهاء باينصورت بيان  مختلف گرديد است. اين
بيان فرموده و  » اختلف االقوام فى هذه المسئله: « ۱۰فرموده اند. قوله االحلٰى 

  مقصود 
  ٤١٥ص 

از  حديث را تبيين و تأويل فرموده اند. ابن قتيبه از علماى اسالم در علوم قرآن در 
با نقل  »تأويل مختلف الحديث«کتاب شرح اين حديث و توجيه آن با آيات قرآنى در 

 ۱۱چند آيه از قرآن استدالل به عدم امکان رؤيت ظاهرى خدا در قيامت نموده است 
قالوا: رويتم أن النبي صلى اهلل عليه و سلم قال: "ترون ربکم يوم القيامة کما ترون : «

بْٰصاُر َو ُهَو  ُتْدِرُکُه االقمر ليلة البدر ، ال ُتَضلون في رؤيته" و اهلل تعالى يقول : ( "ٰال  ْالَ
بْٰصاَر َو ُهَو الَّلۭطيُف الَْخۭبيُر") [انعام  ] و يقول: (ليَْس کِمثِْلِه َشيٌء) ۶/ ۱۰۳ُيْدِرُکُه اْالَ

قالوا: و ليس يجوز في حجة العقل ، أن يکون الخالق  –] ۱۱/٤٢[سوره شورى ، آيه 
سى عليه السالم  (رب أِرِني يشبه المخلوق ، في شيء من الصفات ، و قد قال مو

] قالوا : فإن کان هذا الحديث ۱۴۳انُْظْر اَليَْك قاَل َلْن َتراِني) [سوره اعراف آيه 
 ( ل صحيحًا ، فالرؤية فيه بمعنى العلم ، کما قال تعالى (أَلْم َتَر ٕالى ربَِّك  َکيَْف مد الظِّ

قال أبو  –] ۲۴۸ى ُکلِّ َشيٍء َقِديٌر) [بقره آيه ] و قال (أَلْم َتَر أن اهللَ علَ ۴۵[فرقان آيه 
محمد: و نحن نقول : ٕان  هذا حديث صحيح ، ال يجوز على مثله الکذب ، لتتابع 

وع براى تفصيل بيشتر در متن استدالل در تاليف مزبور رج… الروايات عن الثقات به" 



ا نموده ى خدا رکنيد به تاليف فوق که با استدالل به آيات قرآنيه رّد رؤيت ظاهر
  .  در مبحث لقاءاهلل ۱۲رجوع کنيد به نافه سوم و کتاب نافه مکنون ». است

اين حديث نبوى در  مأخذ حديث  —" ما عرفناک حق معرفتک، "۱۳  حديث سوم
اکثر کتب اهل تصوف  نقل گرديده است. در منطق الطير  شيخ فريد الّدين عّطار 

در توحيد ذات بارى اين حديث بصورت  اشاره در متن بيت نقل شده  ۱۴نيشابورى 
  است.

  »چون نبود از انبياء و از ُرُسل    هيچ کس يك جزويى از کل کل«
  »آمدندما عرفناك جمله عاجز روى بر خاك آمدند       در خطاب «

 ۳۵صفحه  ۱، مأخذ حديث را (کتاب مبين ج  ۱۵در قسمت توضيحات منطق الّطير 
يف حاج محمد کريم خان کرمانى) ذکر کرده  است. و  نيز  بعنوانه نمونه رجوع تال

در بررسى علت نقل اين علّت نقل حديث  — ۱۶) نفحات االنس جامى ۱کنيد به: (
حديث مالحظه ميشود که حضرت عبدالبهاء جل ثنائه به عللى اين حديث را نقل 

يقت که خداوند متعال منزه از ادراك اند. در لوح مبارك ، بعد از  بيان اين حقفرموده
الذي تنزه ذاته و تقدست کينونته عن ادراك  حقائق مشرقة عن أفق «ممکنات است : 

و تقدست کينونته ان تدرك : « ۱۰۳و نقل آيۀ شريفۀ قرآن در سورۀ انعام آيۀ » العرفان
قدسى  ث، با نقل حدي» (ال تدرکه االبصار و هو يدرك االبصار و هو اللطيف الخبير)
 اند که حضرت رسول اکرمفوق تاييد ديگرى در اين اصل از  مبادى روحانى فرموده
اختن ترا چنانکه سزاوار شن«فرمود (ما عرفناك حق معرفتك) که مضمون آن اينست که: 

ا در بيانات مشابهى نيز به همين سياق در تفسير کنت کنز است. ثاني». تست نشناختم
ائرين اعتاب مقدسه و  تشرف بحضور مبارك از قلم ايشان لوحى که خطاب به يکى از ز

صادر گرديده ، بعد از عنايات خاصه و مالطفت آميز  و مشفقانه به  مخاطب و ساير 
احبائى که نامشان در عريضۀ مخاطب بحضور مبارك نام برده شده است ، آنانرا تشويق 

آن نقل حديث فوق به قيامى روحانى براى خدمت بامراهلل مبفرمايند و در ضمن 
فرصت را از دست مدهيد و وقت را غنيمت : « ۱۳گرديده است. قوله االحلٰى 



اين جهان النۀ مرغان ترابى است نه آشيان … توجه بملکوت غيب کنيد … شمريد
و تذلل و ابتهال جوئيد . و به  …طيور الهى . عالم خاك است . نه جهان تابناك 

 در کمال محويت و فنا قيام کنيد . تا روى را بربندگى عتبۀ مقدسه چون عبدالبهاء 
 ) ما عرفناك حق معرفتكخاك عجز و نياز نهاده (ما عبدناك حق عبادتك گوئيد  . و  

در نقل اين حديث مالحظه ميشود که انسان ادراکاتش قاصر در معرفت ». بر زبان رانيد
  .خدا و حتى مظهر ظهور به آن صورت که حق شناختن معرفت آنان است

: "دق النظر فيما رواه مسلم في صحيحه و البخاري  ۱۷قوله االحلٰى  حديث چهارم ،
ان اهلل تعالى يتجلى فينکر  و يتعوذ منه فيتحول لهم في الصورة التي عرفوه فيها « 

ث تحقيقات در  يافتن مطابق کلمات نقل حدي مأخذ حديث  —»" فيقرون بعد االنکار
در لوح مبارك که در داخل پرانتز نيز  درج گرديده صورت عين عبارات در  صحيح 
مسلم به نتيجۀ کامل نرسيد. نگارنده حديثى را که موافق مضمون حديث است در 

کتاب االيمان. اثبات رؤية المؤمنين فى «جلد سوم باين شرح استخراج نمود که در 
َحدثنى : « ۱۸ثبت شده است براى اطالع درج ميگردد » االٓخرة لربهم سبحانه و تعالى

ان  اَبا ُهرَْيَرَة اْخَبَرُه ان َناسًا َقالُوا ِلَرسُوِل ٱهللِ َصلى ٱهللُ َعلَيِه َو َسلَم … ُزَهْيرُ ْبُن َحْرٍب 
اروَن َمةَ َفَقاَل َرسُوُل ٱهللِ َصلى ٱهللُ َعلَيِه َو َسلَم َهْل تَُض َيا َرسُوَل ٱهللِ َهْل َنَرى َربَنا َيْوَم اْلِقَيا

ْمِس لَْيَس  وَن ِفى الشِفى ُرْؤَيِة اْلَقَمِر  لَْيلََة اْلَبِدِر َقالوا َال َيا َرسُوَل اهللِ َقاَل َهْل تَُضار
َتَرْوَنُه َکٰذاِلَك َيْجَمُع اهللُ الناَس َيْوَم  ُدوَنَها  َسَحاٌب َقالُوا َال َيا َرُسوَل اهللِ َقاَل َفِانُکمْ 

ْمَس َو َيتِبُع َمْن  ْمَس الش ْعُه َمْن َکاَن َيْعبُُد الشاْلِقَياَمَة َفَيُقوُل َمْن َکاَن َيْعبُُد َشْيعًا َفْلَيَتب
َواغُ  ُع َمْن َکاَن َيْعبُُد الطَواغيَت و َتْبَقى ٰهِذِه اَکاَن َيْعَبُد اْلَقَمرَ اْلَقَمرَ َو َيتب ةُ ِفيَها يَت الطمْال

 َنا َربِتى َيْعِرفُوَن َفَيقُوُل اِتِيُهم اهللُ َتَباَرَك َو َتَعالَى ِفى ُصوَرٍة َغْيِر ُصوَرِتِه ال ُکْم ُمَناِفُقوَها َفَيا
ِتَيَنا رَ  ِتِيِهُم ٱهلُل بَنا َفِاَذا َجاَء َربَنا َعَرْفَناُه َفيَ َفَيُقولوَن َنعُوُذ ِبٱهللِ ِمْنَك ٰهَذا َمَکانَُنا َحتى َيا ا

علّت  —» … َتَعالَى ِفى ُصوَرِتِه الِتى َيْعِرفُوَن َفَيُقوُل اَنا َربُکْم َفَيُقولوَن اْنَت َربَنا َفَيتِبُعوَنهُ 
  نقل حديث 

  ٤١٦ص 



(موازين االدراك عند  اين حديث در  شرح موازين چهارگانۀ ادراك انسان  که آنرا
يشتر اند (براى تفصيل بالقوم) که در هر کدام از آنها عارى از خطا نيست بيان فرموده

رجوع کنيد به نافۀ دهم در موازين ادراك که بيانات و استدالالت کالمى حضرت من 
طاف حوله االسماء نقل و  بحث شده است . در مکتوبى خطاب به شخصى که وى 

و انك يا ايها الفاضل الجليل «اند نقل شده است: طاب فرمودهرا فاضل جليل خ
عند القوم أربعة أنواع . ميزان حسي . و ميزان عقلي . و لتعلم بان الموازين االدراك 

أعظم وسائطه البصر . و خطئه  فاما الميزان الحسي. ميزان نقلي . و ميزان الهامي
عول عليه اهل النظر و االستدالل ) الذى يو اما الميزان العقلي… (واضح و مشهود 

اما  و… (فخطاه واضح البرهان و ان أصحابه اختلفوا في أکثر المسائل و االٓراء  
) أيضًا ليس مدار االيقان و االطمئنان الن العقل ال يستنبط معانيه اال الميزان النقلي

الميزان ا و ام… (العقل. فاذا کان العقل ضعيف االدراك کليل البرهان بديهي الخطأ 
) أيضًا ال يخلو من الزلة و السهو حيث ان االلهام کما عرف القوم عبارة عن االلهامي

الواردات القلبية . و الخطورات عن وساوس شيطانية . فاذا حصل هذه الحال في 
قلب من القلوب . اني يعلم انها االلهامات ربانية أو  وساوس شيطانية اذًا ما بقي اال 

فعليك بها و عليك بها . و أنت لها و أنت لها . دق النظر فيما رواه  المکاشفة و الشهود
ول لهم يتجلى فينکر  و يتعوذ منه فيتح ان اهلل تعالىٰ مسلم في صحيحه و البخاري (

و ) اذًا ظهر ان الحقيقة خالف ما هفي الصورة التي عرفوه فيها فيقرون بعد االنکار
نها منکرون لقائها و ناقلها و الظاهر بها و ان مسلم عند العموم . و ان العموم غافلون ع

الفنون  الى أوج متعارجأيها الاذا يا … الحقائق االلهية مخالفة لما هو مسلم عند القوم 
و  …دع ما کان و ما يکون من العلوم . و توجه بقلبك و روحك الى الجمال المعلوم 

العوام و ظنون الذين جعلهم اهلل شر االنعام . و انظر بالبصر الحديد فى هذا وهام أدع 
لترى ان االٓيات ظاهرة کالرايات . و ان بينات فيض الکور المجيد و الدور الجديد . 

  ».…ربك أحاطت االرضين و السموات



اين حديث در   مأخذ حديث —"من کنت مواله فهذا على مواله" ، ۱۹حديث پنجم 
) اين ۱(  مأخذ در کتب اهل تسنّن –ب شيعه و اهل تسنّن ثبت شده است اکثر کت

حديث در کتاب المسند از قول دوازده صحابه نقل شده است که به دو نمونه اشاره 
قال زيد بن أرقم و أنا أسمع: … حّدثنا عبداهلل : « ۲۰ ۱۸۸۳۸ميشود. حديث شماره 

 فأمر بالصالة ، فصالها بهجير ، قال "نزلنا مع رسول اهلل ص بواد يقال له وادي خم ،
  : فخطبنا و ظلل لرسول اهلل ص بثوب على شجرة سمرة من الشمس ، فقال : ألستم 

  ٤١٧ص 
من فأني أولى بکل مؤمن من نفسه ؟ قال بلى ، قال:  −أولستم تشهدون   −تعلمون 

) در حديث ۲(؛ » ، اللهم عاد من عاداه  و واِل من وااله"کنت مواله فإن عليًا مواله 
) ۳درج گرديده است ؛ ( ۲۰همان مأخذ ۳۰۵۲مفصلى بنقل از ابن عباس بشماره 

 )انَما َوِليُكُم اهللُ َوَرُسوُلهُ (سورۀ مائده:  ۵۵در تفسير كشف االسرار ميبدي در تفسير أيۀ 
و … ولى  و مولى در لغت عرب هر دو يکيست: « ۲۱نقل حديث فوق را نموده است 

 : "من کنت مواله فعلّى مواله" يعنى فى واليت الّدين ، و هى اجّل الوالياتفى الخبر 
. ميگويد : هر که مرا در دين و اعتقاد با وى پيوند "من کنت مواله فعلّى مواله"…

است و دوستى ، على را با وى پيوند است و دوستى ، و اين شرف و فضل على (ع) 
ير ّسرين مذهب شيعه رجوع کنيد به تفسبراى توضيح و نظرات علما و مف». را گفت 

الدين  واليت«مجمع البيان شيخ طبرسى که مطلبى در خصوص معنى و مقصود از 
مندرج در  تفسير ميبدى را رّد نموده و  مقصود از آنرا واليت حضرت على عليه » 

) نوادر ۱(  مأخذ در کتب حديث مذهب شيعه  —اّسالم را با دليل بيان نموده است 
 ۱۷ار کتاب النبوة و االمامة. باب من ورد عليه النّص باالمامة، حديث شماره االخب

عن الرّضا عن آبائه عليهم السالم قال: "قال رسول اهلل  صلى اهلل  عليه و آله : :« ۲۲
) در کتاب معانى االخبار شيخ صدوق در  باب ۲؛ ( "»من کنت مواله ، فعلّي مواله 

) و معنى آن ۱اين حديث (شماره» اله فعلى موالهمن کنت مو«معنى قول النبى ص  
: "قلت لعلّي بن الحسين ع: ما معنى قول النّبي ص : (من  ۲۳نقل گرديده است 



مأخذ در کتب شعرا و  —کنت مواله فعلّي مواله) ؟ قال : أخبرهم أنّه إالمام بعده"
 رحکمال الدين حسين بن حسن خوارزمى عارف قرن نهم هجرى و   شا  اهل تصوف

مثنوى مولوى در  جواهر االسرار  و زواهر االنوار در ذکر مناقب حضرت على ع مينويسد 
شريف آن ُمَشرف به ت… آن سرمايۀ ِعلم َلُدنّى ، آن بلند پايۀ تشريف َانَْت ِمنّى ، : « ۲۴

 —». … والهَمْن ُکْنُت َمواله َفَعلى مَ آن کامل رفعت … َاَنا َمديَنُة الِعلم َو َعلى باُبها ، 
اين حديث در  خصوص اين حقيقت مسلّم که جزء اعتقادات علّت نقل حديث 

انتصاب حضرت مولى الورى به جانشينى شارع امر اهلل ايمانى اهل بها است که 
مستند به سند کتبى در  ام الکتاب امر بهائى کتاب اقدس است و  نمونه و مشابهى 

ظاهر الهى قبل در اديان سلف وجود در  انتصاب جانشينى بعد از صعود ساير م
اند با اين . در  لوحى ثابتين به عهد را که قيام به حمايت  به مرکز ميثاق نمودهندارد

نفوسى از رقد هوى مبعوث … در اين قرن أعظم مبارك  «اند:  کلمات معرفى فرموده
بر ز و چون سدى از… شوند که چون شمع در انجمن عالم بنور استقامت بر افروزند 

و مقاومت و مداومت شديد بجنود نقض و نکث … حديد بعهد و ميثاق الهي مستقيم 
در هر عهد و عصر مظاهر  «و در ادامۀ لوح مبارك، اشاره به اين حقيقت که:  —» نمايند

مقدسۀ الهيه نه عهدى و نه پيمانى  و نه أيمانى و ميثاقى در عصر حضرت ابراهيم در 
عصر موسوى يوشع بن نون را از لسان حضرت مختصر حق اسحق برکت دعائى و در 

مدح و ثنائى و در ظهور عيسوي در حق شمعون بأنت الصخرة و هذه الصخرة ابنى 
کنيستي بيان مجملي . و در طلوع شمس محمدي در غدير خم من کنت مواله فهذا 
على مواله عبارت مختصرى و در اين کور أعظم و دور أقوم ظهور حق و طلوع شمس 

در چنين کتاب مبين و زبور يقين بنص صريح من … در کتاب اقدس … يقت حق
دون تأويل و تلويح بيان فرموده و بکتاب عهد باثر قلم أعلى تأکيد و توضيح و تشريح 

از متن بيانات مبارکه  —» نموده تا مقر أمر در اين کور ٕاعظم واضح و مبرهن گردد
بوضوح اين حقيقت غير قابل ترديد مفهوم ميگردد که اشاره به حديث حضرت رسول 
اکرم براى نشان دادن اين حقيقت مسلم است که در دور بهائى انتصاب جانشينى 



باراده  و بخط شارع امر قدير است و مشابهتى با هيچيك از اديان سلف ندارد. 
  لطانه اين عبارات و بيانات مرکز ميثاق را در گاد پاسز باى حضرت ولى امراهلل جّل س

  ٤١٨ص 
باى الهى با اى احاند که البته بدون هيچ شبهو توقيع دور بهائى تشريح کامل فرموده

  مندجات آن آشنائى و وقوف کامل داشته و دارند و  بآن عامل و مستقيمند.
 أخذ  و علت نقل حديثم —"کان اهلل و لم يکن معه من شئ"  ، ۲۵ حديث ششم

محقق و فاضل ارجمند جناب عبدالحميد اشراق خاورى عليه بهاءاهلل االبهى در بارۀ 
درج گرديده  ۲۶اين حديث تحقيق کافى و وافى فرموده است که در قاموس ايقان

است. تحقيقات ذيل اضافاتى است که نظر به اهميّت اين حديث در مسئلۀ توحيد 
حقيق ت —مآخذ آن به توجيه اين حديث کمك خواهد کرد  که بنظر ميرسد آگاهى به

) اين حديث در جامع الصغير تاليف جالل الدين عبدالرحمن ۱( در ساير مآخذ
کنوز الحقائق فى حديث خير الخالئق تاليف عبدالرءوف :«سيوطى و بالهامش آن 

ه موافق : "کان اهلل و ال شىء غيره" ک ۲۷در حاشيه کتاب نقل گرديده است » المناوى
: "َعْن ابْي َجْعَفٍر  ۱۲۵است با  حديثى در اصول کافى بنقل از حضرت امام باقر  ع 

(رجوع کنيد به قبل …". َسِمْعُتُه َيُقوُل : ٰکاَن اهللُ َعز َو َجل َو ٰال َشْيَء َغْيُرُه  :ع قالَ 
فيض مرحوم مّال محسن  ۲۸) اين حديث در کلمات مکنونه ۲قاموس ايقان شريف)؛ (

حقيقات در ت —کاشانى که ذکرى از او در الواح قلم اعلٰى نيز  گرديده نقل شده است
مقدماتى ، اين حديث در کتب ستّه يافت نشد. ولى اين حديث در اکثر کتب اهل 
تصوف و عرفا در متون تاليفات و اشعارشان بکثرت بهمان صورتى که در معارف امر 

مأخذ و نقل حديث در  —مبارك در متون الواح الهى درج گرديده نقل شده است 
خر الدين عراقى در  لمعۀ دوم نقل گرديده است در کتاب لمعات فکتب عرفا و شعرا  

سلطان عشق خواست که خيمه بصحرا زند، در خزاين بگشود ، گنج بر عالم : « ۲۹
ور نه عالم با بود و نا بود خود آرميده بود و در خلوتخانۀ شهود آسوده ، … پاشيد، 



د به فرمائيرجوع  مأخذ در آثار قلم اعلى —"»کان اهلل و لم يکن معه شىءآنجا که "
  و قاموس ايقان.  ۳۰ايقان شريف 

مأخذ حديث و  —"قف يا محّمد أنت الحبيب و أنت المحبوب"  ،۱۳حديث هفتم 
واهر جبراى نمونه رجوع فرمائيد به لوح معروف" بيانات مشابه در آثار قلم اعلى 

نگارنده در جستجوى مأخذ اين حديث به کتب معتبرۀ  مأخذ حديث —"۲۳ ...توحيد
حديث رجوع نمود و  قسمتهائى از مضامين اين حديث در  مراجعى بشرح ذيل نقل 
گرديده است. مقصد از نقل مطالب و مآخذ آن اين نيست که صّحه و تاييدى به 
مندرجات کتب و تاليفات مورد استفاده گذارده شود ، بلکه در جستجوى 

انت «خذى) است که نقل کلمه به کلمه و يا مضامينى که در آن متون کلمات مأخذ(مآ
) در کتاب حيات القلوب ۱و يا در ترجمۀ آن يافت شود : (» حبيبى و  انت محبوب

راج در بيان مع«، تاليف عّالمه محّمد باقر مجلسى در متن بخشى از کتاب بنام 
بنعمت من قوت يافتى بر  اى محمد: « ۳۳از قول حق تعالى مينويسد » آنحضرت

از  —طاعت من و بعصمت خود ترا بدرجۀ پيغمبرى رسانيدم و حبيب خود گردانيدم
حضرت صادق ع روايت کرده است که حضرت رسول ص با حضرت امير المؤمنين 

چون از سدرة المنتهى گذشتم و … : يا على در شبى که مرا بآسمان بردند  ۴۳فرمود 
 هاى عرش نوشته بود "ال اله اال اهلليدم در قائمۀ از قائمهبعرش پروردگار عالميان رس

و نيز در موضعى ديگر  مضامين اين حديث به اينصورت …"انا وحدى و محمد حبيبى 
سيد بن طاوس بسند معتبر از امير المؤمنين ع روايت کرده : « ۵۳نقل گرديده است 

باال ميرفتم تا  و  همچنين از آسمان بآسمان… است که رسول خدا ص فرمود : 
پس ندا از جانب حق تعالى بمن رسيد که يا محمد ، چون … بآسمان هفتم رسيدم 

من  و  بدرستى که تو حبيب… پس ندا رسيد …  نداى حق را شنيدم بسجده افتادم 
يت بروا… بر گزيدۀ من و رسول من  بسوى خلق من  و امين من در ميان بندگان من 

سال بعد از  بعثت ؛ پس جبرئيل و ميکائل حاضر شدند  ديگر  در ماه ربيع االول دو
"قاب  تا آنکه بمرتبۀ…  از آسمان بآسمان ميرفت … و بر آن حضرت سالم کردند … 



قوسين او ادنى" رسيد پس نداى حق تعالى باو رسيد که هر حاجت خواهى بطلب 
بمن چه کرامت عطا ميفرمائى ؟ حقتعالى ندا فرمود : اگر … حضرت عرضکرد 

) و نيز در بحار االنوار ۲». ( ۶۳…ابراهيم را خليل خود گردانيدم ترا حبيب خود کردم 
و أسمائه  في : « ۷۳در باب (في أسمائه و ألقابه صلّى اهلل عليه و آله) درج شده است 

) در کتاب ۳؛ (»…الحبيب المنتخب … حبيب اهلل … و الحبيب … االٔخبار: 
بنقل از حضرت رسول اکرم حديثى باين شرح  ۳۰ إالمامة ، باب العاشر حديث شماره

: "عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السالم قال : قال رسول  ۸۳درج گرديده است 
اهلل صلى اهلل عليه و آله : دخلت الجنّة فرأيت على بابها مکتوبًا : ال ٕاله ٕاّال اهلل ، 

حديث  اينحديث  علّت نقل —…"محّمد حبيب اهلل ، علي بن أبي طالب ولّى اهلل 
است.  ) به مضامين آن استناد شدهرتبۀ پنجم از محبتدر  لوح تفسير کنت کنز در (

  براى تحقيق بيشتر ، رجوع کنيد به ذيل در  بحث تحقيقى در  نقل حديث هشتم.
مأخذ  —"لى مع اهلل حاالت هو انا و أنا هو اال هو هو و أنا أنا ، ۹۳ حديث هشتم

براى نمونه رجوع فرمائيد به لوح معروف" حديث و بيانات مشابه در آثار قلم اعلى 
مأخذ حديث  —۴۱» مقام المحو«" و  جزئى از حديث در بيان ۴۰ ...جواهر توحيد

فناء و فى ال«حديثى با مضمون مشابه در کلمات مکنونه مرحوم فيض کاشانى در 
قال لنا حاالت  مع اهلل هو «… عليه السالمعن الصادق  : ۴۲نقل شده است » البقاء

 اين علّت نقل حديث —»فيها نحن ، و نحن فيها هو ؛ و مع ذلك هو هو و نحن نحن
 —حديث در لوح تفسير کنت کنز  ، در رتبۀ پنجم از مراتب محبت نقل شده است. 
ر يبحثى تحقيقى در بيانات مشابه در  دو لوح قلم اعلى و  قسمتى از لوح مبارك تفس

 جم از محبترتبه پندر (  لوح کنت کنز، در تحقيقى تطبيقى در متون  »کنت کنز«
و لوح نازله از قلم اعلى با حقائقى بسيار لطيف و دقيقى آشنا ميشويم که در قبل   ۴۳

به آن دو مأخذ اشاره شد. در هر دو لوح نازله از قلم جمال اقدس ابهٰى به احاديث 
 است. مشابهت هاى قريبى در بيانات نزولى و تبيينى وجودفوق استناد و يا اشاره شده 

بعد از  انتهاى  ۵۵دارد. مسئلۀ دقيق اينست که در  همان مکاتيب جلد دوم صفحه 



لوح ، لوح ديگرى از لسان مبارك صادر شده است که محل صدور لوح (تفسير  حديث 
وح اند. مضامين اين لکنت کنز) را در ادرنه و اشاره به زمان صباوت سن مبارك فرموده

سعۀ شعاع دايرۀ احاطه مبارك را در سن صباوت بر عالميان به احسن وجه نشان ميدهد 
اى در حدود سه دهه پس از صدور تفسير فوق حضرت سراهلل االعظم بر که در آينده

صالبت و لطافت کالم و اقامۀ برهان در   −کرسى خالفت عظمى جالس گرديدند 
و  استحکام بيانات مبارکه در شرح مسائل روحانى و  عوالم  مسائل و مطالب کالمى

ّراهلل س«خلقت در لوح مزبور  بى عديل و نظير است. و حقيقت اينست که عنوان 
   به وجود مبارکشان منوط به زمان و  مکان نيست.» االعظم

حديث نهم ۴۴ ، "خلق اهلل آدم على صورته و مثاله"— مأخذ حديث  صحيح 
بخارى، کتاب استئذان ۴۵: "َعِن النِبي ص قال َخَلَق اهللُ آَدَم َعلى صوَرِتهِ …» —  

رجوع کنيد به کلمات مکنونه عربى  مأخذ حديث و بيانات مشابه در آثار قلم اعلىٰ   
ِة َوَخَلْقُتَك ِباناِمِل  َيا اْبَن الُوُجودِ  : « قوله االعلىٰ  ياِدي الُْقواْلُقْدَرِة،   َصَنْعُتَك ِبا

َواْوَدْعُت ِفيَْك َجْوَهَر ُنوري َفاْسَتْغِن ِبِه َعْن ُكلِّ َشيٍء، الِٔن ُصنْعي كاِمٌل َوُحْكمي ناِفٌذ 
—»  ال َتُشك ِفيِه َوال َتُكْن ِفيِه ُمِريبًا.  

در «رديده: گ اين حديث در  لوح تفسير حديث کنت کنز  نقلعلّت نقل حديث 
مراياء صفات حق و حقيقت هر  مظهرى از مظاهر غني مطلق کينونت هر مرآتى از 

اسمى از اسماء حق بر سائر أسماء سلطنت نمايد اگر چه انسان بخلعت (لقد خلقنا 
االنسان في أحسن تقويم) سر افراز گشته و قميص روحانى (فتبارك اهلل أحسن 

حق سبحانه هر شئ از ممکنات  و موجودات را باسمى  …الخالقين) در بر نموده 
و اگر اين لطيفۀ ربانى و دقيقۀ صمدانى يك آن از شئ … از أسماء تجلى فرموده 

است  الفجر انسان مطلعمنقطع شود البته معدوم صرف و مفقود بحت گردد و لکن 
 يعنى بدايت روز  وحدت و 

  ٤٢٠ص 



مرآت منطبعه از جميع اسماء متضادۀ  هدايت است و انتهاء ليل کثرت و ضاللت و
متغايره است . و منبع ظهور کل صفات الوهيت و ربوبيت است. زيرا عالم انسانى 

   (خلق اهلل آدم على صورته) عالم کلمات تاماتست اين است که ميفرمايد
فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء . منهم ظهرت " ، ۴۶ حديث دهم

اين حديث از قول حضرت رسول اکرم در بحار  مأخذ حديث —"دالفتنة و اليهم تعو
االنوار مرحوم مجلسى در (باب معجزاته ص  فيما أخبر بوقوعه بعده) حديث شماره 

عن أبي عبداهلل عليه الّسالم  قال : قال رسول اهلل ص. : «  ۴۷نقل شده است  ۷
سيأتي على ُاّمتي زمان ال يبقى من القرآن ٕاّال رسمه ، و ال من إالسالم ٕاّال اسمه ، 

فقهاء يّسمون به و هم أبعد الناس منه ، مساجدهم عامرة و هي خراب من الهدى ، 
  −» ت الفتنة و إليهم تعودذلك الزمان شرّ فقهاء تحت ظّل السماء ، منهم خرج

در متون نقل شده در حديث و بحار االنوار نشان ميدهد که در بحار االنوار  تحقيق
ده درج ش» منهم ظهرت الفتنة«نقل گرديده و در لوح مبارك » منهم خرجت الفتنة«

اين حديث در  لوحى که در وصف حال احبائى که اسير علّت نقل حديث  —است 
اى اعدا در تبريز و اردبيل و آذربايجان قرار گرفتند در اشاره به فقهاء ظلم و ستم و بالي

در جميع اعصار و قرون علماء سوء موجود : «  ۴۶ اسالم نقل شده است. قوله االحلىٰ 
در حديث ميفرمايد ( فقهاء ذلك الزمان شر … و منشأ فساد و طغيان أهل عناد بودند 

يشتر  براى تفصيل ب −» نة و اليهم تعود)فقهاء تحت ظل السماء . منهم ظهرت الفت
مأخذ حديث و بيانات  −» علماء َبد  -علماء سوء «در بارۀ  ۲۶مراجعه فرمائيد به نافه 

  .۴۸ايقان  مشابه در آثار قلم اعلىٰ 
ل علت نق —"و قال عليه السالم ما أوذى نبى بمثل ما أوذيت" ، ۴۹ حديث يازدهم

در لوحى که خطاب به احْباى الهى که در دست اعدا گرفتار شده بودند با  حديث 
اى از قرآن کريم و نقل حديث فوق وسيلۀ تسکين آالم آنان را فراهم نقل آيات عديده

رات حض«نموده اند که مطلع لوح ، مبيّن ابتالء احبّاى الهى است. قوله االحلٰى: 
اهلل محبة عليهم التحية و الثناء  ايها الممتحنون فىاهلل احباءاهلل الذين ابتلوا في سبيل



. قال اهلل تعالى فى القرآن العظيم (الٓم أحسب الناس ان يترکوا أن يقولوا آمنا و ُهم 
ى بمثل ما أوذى نبو قال عليه السالم … ال يفتنون) و البد من االمتحان و  االفتتان 

مأخذ  —۵۰ايقان شريف قلم اعلى مأخذ حديث و بيانات مشابه در آثار  —»ما أوذيت
ذکر االمام الثانى «) کشف الغمة . در ۲؛ ( ۵۱) مناقب ابن شهر آشوب ۱(  حديث

اين حديث را مؤلف در  تجزيه و تحليل امام » عشر ع. فى ذکر مسائل اهل الخالف
قائم ع در  استناد به مشابهت رفتار مردم (اهل خالف) در زمان قائم که مشابه حضرت 

قال الفقير  الى اهلل على : « ۵۲ورد اذيت و آزار قرار ميگيرد نقل نموده است رسول م
بن عيسى أثابه اهلل تعالى : و مما يؤيّد ما  ذکره الشيخ عن السيد رحمهما اهلل تعالى 

حتى قال : ما أوذى نبى مثل ما … ان النّبى ص احتمل الذى فى نفسه الکريمة 
و هذه اشبه االحوال بحال االمام ع فى … ليه اوذيت ، و کان يحتمل ذلك و يصير ع

باعث تعجب است که صدها مرتبه فزونتر و بدفعات بيشتر به اذيت و آزار  —»غيبته
حضرت نقطه اولٰى جّل ذکره  پرداختند و عاقبت دم پاك و  مطهر  سلطان رسل را بر  

قريش با   ارارض ريختند و  مشابهت اينگونه سفك دماء را با وقايع صدر اسالم و رفت
 ۵۳ ۷۳) بحار االنوار. تاريخ أمير المؤمنين الباب ۳حضرت رسول بنسيان سپردند . (

) دو حديث در جامع ۴: أن فيه عليه السالم خصال االٔنبياء نقل گرديده است؛ (
ما أوذى أحد ما : «  ۵۴الصغير عبدالرحمن سيوطى باين شرح نقل گرديده است 

: در  ۵۵)  کشف االسرار ميبدى ۵». (وذيُت فى اهللما أوذى أحد ما أ« و » أوذيُت 
ي َيا َبِني اْسَرأِيَل اْذُكُرواْ ِنْعَمِتَي الِتي انَْعْمُت َعَليُْكْم َواْوُفواْ ِبَعْهدِ تفسير آيات سورۀ بقره (

قًا لِّمَ ) ۴۰(اوِف ِبَعْهِدُكْم َواياَي َفاْرَهُبوِن  َل َوآِمُنوْا ِبَما انَزلُْت ُمَصدِّ وا َمَعُكْم َوَال َتُكوُنوْا ا
َوَال َتلِْبُسوْا الَْحق ِبالَْباِطِل ) ۴۱(َكاِفٍر ِبِه َوَال َتْشَتُروْا ِبآَياِتي َثَمنًا َقِليًال َواياَي َفاتُقوِن 

   ۱۱۲ۀ ). و  نيز در همان مأخذ در تفسير سورۀ انعام آي۴۲(َوَتْكُتُمواْ الَْحق َوانُتْم َتْعَلُموَن 
  ٤٢١ص 

نِس َواْلِجنِّ يُوِحي َبْعُضُهْم : ( ۵۵مينويسد  ا َشَياِطيَن اال َوَكَذِلَك َجَعلَْنا ِلُكلِّ ِنِبيٍّ َعُدو
) فاضل ۶).  (الَى َبْعٍض ُزْخرَُف اْلَقْوِل ُغرُوًرا َولَْو َشاء َربَك َما َفَعلُوُه َفَذْرُهْم َوَما َيْفَترُونَ 



جناب عبدالحميد اشراق خاورى نيز در قاموس ايقان مراجع  ارجمند و جليل القدر
اين حديث را نقل فرموده است ، نظر باينکه صفحات مآخذ در قاموس ايقان شريف 

قى تحقي —يافت نشد ، تحقيق فوق بنظر ضرورى رسيد  ۱۴۱۹جلد سوم صفحه 
يت و آزار ذتطبيقى در  تشابه اين حقيقت تاريخى که اکثر انبياء و مظاهر الهى مورد ا

قرار گرفتند و در بيانات مشابه در آثار قلم اعلٰى  که در آن کلمات سماوى  اعالن 
شريعت اهلل و دعوت عالم انسانى به نظم و شريعتى  جديد گرديد ، و نتايج آن منجر  

ه اى و مسجونيت طوالنى کاى بخانهبه حبس و سرگونى ، از ديارى بديارى و خانه
ر آن ثبت نشده است در  متجاوز از چهل سال از حيات مبارك در تاريخ اديان نظي

مندرجات آيات شريفۀ قرآن و  شروح و تفاسير نوشته شده نشان ميدهد که گرديد    
 ولاهمانطور که حضرت رسول اکرم مورد ايذاء و اذيّت يهوديان مدينه قرار گرفتند . 

: آن مهتر  ۵۵بقره مينويسد  ، مؤلف تفسير کشف االسرار در تفسير آيات فوق در  سورۀ
عالم زان پس که قدم در اين ميدان نهاد يك ساعت او را بى غم و بى اندوه نداشتند، 
اگر يكساعت مربع نشست خطاب آمد که بنده وار نشين ، يکبار انگشترى در انگشت 

ُكْم الَْيَنا َال اَفَحِسْبتُْم انَما َخلَْقَناُكْم َعَبًثا َوان «بگردانيد تازيانه عتاب فرو گذاشتند که : 
چون کار بغايت رسيد و از هر گوشه بال … )١١٥/٢٣(سوره مؤمنون آيه  »تُْرَجُعوَن 

طاب خ -» ما اوذى نبى قّط بمثل ما اوذيُت «بوى روى نهاد ، نفسى بر آورد و گفت 
ه شاهد دل و جان وى ما باشيم از بار بال آمد از حضرت عزت که اى مهتر کسى ک

بنالد ، هر چه در خزائن غيب زهر اندوه بود همه را يك قدح گردانيدند و بر دست وى 
نهادند ، وز آنجا که سّر است پرده برداشتند که اى مهتر اين زهر ها بر مشاهدۀ جمال 

 ۱۱۲يۀ سير  آ، مفسر در تف دوم». واصبر لحکم ربك فانك باعيننا""« –ما نوش کن 
سورۀ بقره در بيان اين حقيقت که براى هر رسول و فرستادۀ خدا دشمن و عدوى قرار 

هر که رتبت وى عاليتر بالِء  وى تمامتر ! هر که بحق نزديکتر : « ۵۶ميدهد ، مينويسد 
وان بى زهر بال شهد و ال نت… و دل وى صافتر ، نفس وى بدست دشمن گرفتار تر! 

صفى آن غرس تکريم حق ، و  پروردۀ تقديس ، چه ديد از آن  آدميافت !  بنگر که 



ز قوم (ع) ا نوحو آن ديگر شيخ پيغامبران و پدر جهانيان … دشمن خويش ابليس ! 
خويش بنگر که چه ديد ! نهصد و اند سال ايشانرا دعوت کرد . هر روز او را چندان 

ان ايشان ، و اميد بايم و آن مهتر برين بليت صبر ميکرد… بزدند که بيهوش شدى  
(سوره هود آيه  "لَن يُْؤِمَن ِمن َقْوِمَك اال َمن َقْد آَمَن ميداشت ، تا او را گفتند : "

. گفت بار خدايا ! چون اميد بريده گشت ، و روى صالح پديد نيست ،  )٣٦/١١
ْرِض ِمَن َال َتَذْر َعلَى اْال بودن ايشان در دنيا جز  زيادت فساد و سبب خرابى نيست. "

پيغامبر که شجرۀ  ابراهيم. و از آن پس  )٢٦/٧١(سوره نوح آيه  "اْلَكاِفِريَن َدياًرا 
و على هذا پيغامبران … طاغى چه رسيد  نمرودبنگر که او را از آن … توحيد بود 

ت ، از دس  موسىو   عيسىو   يحيىو    زکرياو   لوطو   صالحو   هوديکان يکان    
جباران و متکبران و متمردان همه بفرياد آمدند ، و در حق زاريدند ، و در آخر همگان 

هاشمى بالء وى تمامتر  ، و اذى وى از دشمنان بيشتر ، تا   مصطفىعربى  و   محّمد
ميگويد صلى اهلل عليه و سلم : ما اوذى بى مثل ما اوذيت قّط! آن بيگانگانگان و 

مهتر ندانستند ، و ديدۀ شناخت او نداشتند ، قصد جان او کردند ،  بيحرمتان قدر وى
جفاء ويرا ميان در بستند. پيران استهزاء کردند ، و شاعران هجو گفتند ، و کودکان 
سنگ انداختند ، و زنان از بامها خاك ريختند ، و آنگه اتفاق کردند ، و با يکديگر 

گفت :  آمد و جبرئيلان خود کنيم ، تا عهد بستند که او را برداريم ، و نصرت خداي
ى و تحقيقات مقدمات —» ! خيز و شهر بايشان بگذار . آهنگ غربت کن" سيّد"اى 

در مضامين لوح شکر شکن و مطالب فوق بوضوح تشابه اعمال و مرورى باجمال 
رفتار  اهل کتاب در دورۀ امر بديع در  زمان ظهور که اهل فرقانند با حضرت نقطۀ 

ّل ذکره و اهل بيان با جمال اقدس ابهٰى جّل کبريائه و عائلۀ مبارکه کامًال اولٰى ج
  مشابه است. فقراتى از 

  ٤٢٢ص 
محبان کوى محبوب و محرمان حريم : «  ۵۷لوح شکر شکن اينست قوله عّز بيانه 

زهر بليات را چون آب حيات  …مقصود از بال پروا ندارند و از قضا احتراز نجويند 



کشنده را چون شهد روح بخشنده ، ال جرعه بياشامند""دست از جان  بنوشند و سمّ 
اق اند""گردن بر افراختيم و تيغ بيدريغ يار را بتمام اشتياند و عزم جانان نمودهبرداشته

در فقرات  چون بنظر ى دقيق  —مشتاقيم""فرار اختيار نکنيم و بدفع اغيار نپردازيم" 
بيفى با اعمال سوء اهل بيان در دورۀ حيات مبارك اى تطلوح مبارك اندازيم و مقايسه

) در ادرنه، اهل بيان بالقاء سموم ۱و  تاريخ صدر اسالم نمائيم مالحظه ميکنيم که: (
هاى فريبنده و گمراه کننده متداوم يحياى بى حيا آن مظهر الهى را سبهات و  دسيسه
سرگون گرديدند قصد  اى که) و بر خالف صدر اسالم در هر نقطه۲مسموم کردند ؛ (

فرار و هجرت نفرمودند و  حمله و تعرضى به  اغيار نکردند و امر به گردن زدن کسى 
ر گردن ب«خواندند و بالعکس فرياد برآوردند که » يار«ندادند و  اعداى امراهلل را 

دۀ انصاف و به اگر منصفين بدي». افراختيم و تيغ بيدرغ يار را بتمام اشتياق مشتاقيم
ن و بيانات حضرت عبدالبهاء م» شکر شکن «ديد ، به مندرجات لوح مقدس بصر ح

طاف حوله االسماء بنگرند ، بوضوح مالحظه خواهند نمود که احبّاى الهى نيز به 
طبعيّت از شارع و  معبود عالميان جام بال نوشيدند، کشته دادند و در عوض براى 

مطهر حضرت نقطه اولى اراضى قاتالن دعاى خير نمودند، خون مطهرشان مانند دم 
مهد امراهلل را گلگون کرد ولى از اعداى امراهلل انتقام نگرفتند و خونى نريختند. به 
نصائح مشققانه مرکز ميثاق گوش هوش فرا دادند که در همان لوحى که حديث نبوى 

 هللخالصة الکالم ان اللئام  اعداء للکرام . و هذه سنة ا: « ۴۹را نقل گرديده فرمودند 
  .)٢٣/٤٨(نقل جزئى از آيه  »َوَلن َتِجَد ِلُسنِة اللِه َتبِْديًال من قبل و من بعد 
واضح و آشکار است  المؤمن حي فى الّدارين"اما حديث  ، ۵۸ حديث دوازدهم

زيرا در اين جهان نيز روحانيان زنده اند و جسمانيان مرده و پژمرده هر چند زندگى 
خاکى دارند ولى از جان پاك محروم و در کنار زيرا حيات همجى ممات است و 
زندگانى حيوانى اضغاث و احالم ليس له ثبات اين نشئه اوالى ايشان است و اّما فى 

س لهم نصيب من ملکوت االبهى و اما نفوس رحمانى که آيت النشئة االخرى فلي
عزت ربانى هستند مانند شعاع راجع بشمس حقيقتند و قوۀ بصيرت کاشف اين 



) . کلمات مکنونه فيض کاشانى ، اين حديث ۱( مآخذ حديث. —حقيقت است"
 : "و قد ورد فى الحديث النبوى ۵۹در فصل االنسان الکامل و صفاته نقل شده است  

) و نيز در  تاليفات بسيارى از اهل تصوف نقل شده ۲المؤمن حى فى الدارين". (
تمهيدات عين القضاة در فصل حقيقت روح و دل  «است. بعنوان نمونه در کتاب 

) کتاب ۱( مأخذ حديث و بيانات مشابه در آثار قلم اعلىٰ  −نقل گرديده است » ۶۰
: "هو العزيز الجميل   ۶۲آن اينست ) لوح مبارك که مطلع ۲. ( ۶۱مستطاب ايقان  

اين حديث همانطور که در متن لوح مبارك زيارت شد ، در علّت نقل حديث  —..."
اگر : « ۵۸جواب سائل در مقصود از حديث است. و در ادامۀ لوح بيان ميفرمايند که 

وجود منتهى باين حيات فانى باشد بکلى از نتيجه ساقط و هذيان صرف و عدم به از 
آنست  چگونه ميشود که حقايق سير در مراتب کند و نهايت معارجش اين باشد که در 
اين جهان هموم و غموم آيد و از کام دل و راحت جان محروم اين نهايت منازل و 

االنسان ان کان خاتمة المطاف هذه الّدار الّتى هى يا اسفا على غايت مراحل گردد 
  ».مرکز المحن و االٓالم و اّن اهلل اجّل من ذلك

)  مفسرين قرآن در سبب ۱(  مأخذ حديث —»سأخبرکم غدا«  ، ۶۳ حديث سيزدهم
ير  اند. در تفساين فرمودۀ حضرت رسول اکرم ص را نقل کرده» الّضحىٰ «نزول سورۀ 

مفسران گفتند سبب نزول اين سوره آن بود که : «۶۴ويسد نرازى در شرح آيه مى
  جماعتى جهودان بنزديک رسول ص  رفتند و او را پرسيدند از ذوالقرنين و اصحاب 

  ٤٢٣ص 
)  ۲؛ (» شما را فردا خبر کنم…  ساخبرکم غداالکهف و از روح  رسول ص گفت 
، تاريخ  ۶۶) و بحار االنوار مرحوم مجلسى ۳. ( ۶۵کتاب سيرة  النّبوية تاليف ابن هشام 

  و نيز رجوع کنيد به نافۀ هفتم. ۷نبينا ، باب 
  فصل دوم

صل اهلل عليه و آله و قُدسى مأثور ه از حضرت رسول   نقل احاديث
  سلّم



در  کتب حديث اهل سنّت و جماعت بعد از تعريف   دسىتعريف حديث قُ 
حديث، در يك تقسيم بندى به دو  نوع تقسيم بندى ديگر اشاره گرديده است. مأخذ 

: "الحديث اما  ۶۷باين بشرح است›› کشاف اصطالحات فنون‹‹نمونه اول در کتاب 
ويه النبي رنبوى و اما اٰلهى و يسمٰى حديثا قدسيا ايضا . فالحديث القدسي هو الّذى ي

صلى اهلل عليه و آله و سلم عن ربه عز و جّل . و  النبوي ما ال يکون ". در  ساير کتب 
در فرق بين قرآن و حديث قدسى  نيز  باين شرح آمده است نمونه دوم ، در کتاب 

الم عليه السب –: "القرآن لفظ معجز ، و منزل بواسطة جبرائيل  ۶۸االحاديث القدسية 
جز ، و بدون الواسطة ، و مثله يسمى بالحديث القدسى وااللهى و و هذا غير مع –

  الربانى.
ْحَبْبُت أْن اْعَرَف « ۶۹حديث چهاردهم  ) در ۱(  مأخذ حديث —» ُکْنُت َکْنزًا َمْخفيًّا فا

که چهار صد حديث قدسى در آن از کتب معتبرۀ سته ›› االحاديث القدسية‹‹کتاب 
استخراج شده و مورد قبول اهل سنت و جماعت است مأخذ اين حديث نقل 

) اين حديث در کتاب تفسير قرآن کشف االسرار ميبدى معروف به تفسير ۲نگرديده. (
ث الدين ميبدى، در فهرست احادي خواجه عبداهلل انصارى تاليف ابوالفضل رشيد
) اين حديث در اکثر کتب اهل ۳.( ۷۰قدسيه در جلد اول فهرست ، درج شده است 

سوره  ۸تصوف از قول حضرت رسول اکرم نقل شده است. براى نمونه در تفسير آيۀ 
ه سور -١/٤(بعنوان نمونه سوره  "َدةٍ  َخلََقُکْم ِمْن َنْفٍس ٰواحِ الّزمر در قرآن کريم : "

در  کشف االسرار فوق الذکر  ، در تفسير اين آيۀ شريفه نقل  )٦/٣٩سوره  – ١٨/٧
: "آدم و آدميانرا بيافريد تا ايشانرا خزينۀ اسرار قدم  ۷۱اين حديث را نموده و  مينويسد 

بذکر اين  الزم —››" کنت کنزًا خفيًّا فاحببت ان اعرف‹‹گرداند، و نشانۀ الطاف کرم 
به همان صورت اصلى ›› خفيًّا‹‹هرست احاديث قدسى کلمه مطلب است که در ف

آورده است. و نيز در کشف االسرار ›› خفيًّا‹‹نوشته شده و در داخل پرانتز ›› مخفيًّا‹‹
سورۀ مؤمنون نيز اين حديث را شاهد آورده است و اشاره ميکند به  ۱۱۷در تفسير آيۀ 

در مناجات خويش گفت : الهى  : "داود پيامبر ۷۲مناجات حضرت داود  به اين شرح 



جالل لم يزل منعوت بنعت کمال موصوف بصفت استغناء از همه مستغنى و بنعت 
خود باقى ، نه ترا بکس حاجت و نه ترا از کسى يارى و معونت، اين خلق چرا 

يًّا کنت کنزًا مخف‹‹ آفريدى؟ و در وجود ايشان حکمت چيست؟ جواب آمد که يا داود 
. گنجى بودم نهان ، کس مرا ندانسته و نشناخته خواستم که مرا ››فاحببت ان اعرف

بدانند و دوست داشتم که مرا بشناسند احببت ان اعرف اشارتست که بناء معرفت بر 
) اين حديث ۴؛ (۷۳) جواهر االسرار  و زواهر االنوار (شرح مثنوى) ۳محبت است". (

. مواضيع متعددى نقل شده است در  کتاب فيه ما فيه   موالنا جالل الدين رومى  در 
: " اهلل تعالٰى مريِد للخير و الشّر و َال يرضى ِاّال بالخير النّه قال کنت  ۷۴بعنوان نمونه 

  کنزًا مخفيًا فاحببت بان اعرف ال شك"
  فصل سوم

  نقل احاديث و خطب حضرت على عليه السالم
در لوحى در مسائل الوهيت و معرفت بارى از قلم مبارك نقل شده  ، حديث پانزدهم 

رأيت اهلل و االفريدوس برأي « : " و قال علي عليه السالم  ۷۵است. قوله االحلٰى 
قسمتى از خطبۀ تطنجية حضرت على ع است. در کتاب مشارق مأخذ  —»"العين

طبة له عليه الّسالم و من خ: « ۷۶انوار اليقين تاليف شيخ رجب برسى درج شده است 
   …تسمى التطنجية ، ظاهرها انيق ، و باطنها عميق ، فاليحذر قارئها من سوء ظنه 

  ٤٢٤ص 
،  ايها الناس ، انيبوا الى شيعتي… فقال :الحمد هلل الذي فتق االجواء و خرق الهواء 

 يو التزموا بيعتي ، و  واظبوا على الدين بحسن اليقين ، و تمسکوا بوصي نبيکم الذ
به نجاتکم ، و بحبه  يوم الحشر منجاتکم ، فأنا االٔمل و المأمول : انا الواقف على 

ر درأيت رحمة اهلل و الفردوس [التطنجين ، انا الناظر الى المغربين و المشرقين ، 
  ».في االصل أفردوس] رأى العين) ۲حاشيه همان صفحه شماره (
  رجوع کنيد به حديث دوم. حضرت على ع علّت نقل قسمتى از خطبه



در لوحى در مسائل الوهيت و معرفت بارى از قلم مبارك نقل شده ،  حديث شانزدهم
مأخذ  —»"و رأيته و عرفته فعبدته ال أعبد ربا لم أره« : "قال  ۷۵است. قوله االحلٰى 

اين حديث در اکثر کتب معتبرۀ مذهب شيعه از قول حضرت على عليه الّسالم  حديث.
توحيد و معرفت خدا نقل شده است. اصول کافى، کتاب التوحيد ، ٰباُب  در شرح

ْؤَيِة) حديث شمارۀ  َرهُ " : ۶ِفي ِابْٰطاِل الرترجمه: من هرگز ٰما ُکْنُت اَْعبُُد َرّبًا َلْم ا) "
الم نقل حديثى از حضرت على عليه السّ  -نپرستيده ام پروردگارى را که نديده باشم)

 : « ۷۷است  ِبي َعبِْداهلِل عليه الّسالم ٰقاَل : ٰجاَء ِحْبُر  اٰلى اۭميِر اْلُمْؤِمۭنيَن َصَلٰواُت َعْن ا
اهللِ َعَليِْه  َفٰقاَل : ٰيا اِميَر الُْمْؤِمۭنيَن !  َهْل َراْيَت َربَك ۭحيَن َعَبْدَتُه ؟  ٰقاَل : َفٰقاَل : َوْيَلَك 

ٰقاَل : َو َکيَْف َرايَْتُه ؟ ٰقاَل : َويَْلَك ٰال ُتْدِرُکُه الُْعُيوُن  ۭفي  ٰما ُکنُْت اْعُبُد َربًّا  َلْم اَرُه ،
، اين حديث در کتاب » ُمٰشاِهَدِة اْالبْٰصاِر  َو ٰلِکْن َراْتُه الُْقُلوُب ِبَحٰقآِِٔق اْالٔيٰماِن!

رجوع کنيد به علّت نقل حديث  —۷۷التّوحيد شيخ صدوق نيز درج گرديده است
   حديث دوم.

". در لوحى است. قوله االحلٰى السبيل مسدود و الطلب مردود، " ۷۸ حديث هفدهم
:" کما قال عليه السالم " غيب منيع ال يدرك ذات بحت ال يوصف السبيل مسدود و 

نقل  اى نيز. اين حديث در  الواح عديدهالطلب مردود. دليله آياته و وجوده اثباته "
مأخذ در آثار قلم اعلٰى اين حديث  —نافه سوم  و نيز رجوع کنيد به گرديده است.

بکثرت در الواح نزولى در اينکه سبيل عرفان و  رسيدن بکنه شناسائى خدا محال 
) در لوح سلمان ، ۱است نقل و بآن استناد شده است. از جمله الواح معروف : (

سلمان  اى: « ۷۹اند. قوله االعلٰى مضمون بفارسى حديث را در متن لوح نقل فرموده
) در لوحى ۲؛ (» طريق کّل مقطوع خواهد بود و. سبيل کل بذات ِقَدم مسدود بوده 

از  نقل حديثى  اينکه نازل شده است ، بدون ذکر که در مراتب عرفان حق تعالىٰ 
له اند. قوحضرت على عليه الّسالم است ، حديث فوق را در متن لوح نقل فرموده

 َنْشَهُد اْن ٰال اٰلَه اّال ُهَو َلْم َيَزْل کاَن َو َلْم َيُکْن َمَعُه ِمْن َشْيٍء َو ٰال َيزاُل َيکْونُ : « ۸۰تعالٰى 
ِليُْل َعِن ٱلُبُلْوِغ ٕاّلٰى ٕاّْدراِك ُکنِْهِه  ِبيُل ٕاّلٰى ِعْرفاِن ذاِتِه َو َقُصَر ٱلد َکٰما کاَن ، َقِد ٱنَْقَطَع ٱلس



ِبيُْل َمْسدُ  ثْباُتهُ ، ٱلسَلُب مْرُدوٌد َدِليُْلُه آياُتُه َو ُظُهْوُرُه ا در لوحى که مطلع ۳( ؛»وٌد َو ٱلط (
و ما سئل الّسآئل : «  ۸۱آن هو اهلل تعالى شأنه العظمة و الکبريآء است نازل قوله تعالٰى 

فى قول الحکمآء بسيط الحقيقة کّل االشيآء  قل فاعلم اّن المقصود من االشيآء فى 
ا المقام لم يکن اّال الوجود و کماالت الوجود من حيث هو وجود و من الکّل هذ

الواجد و هذا کّل ال يذکر عنده بعض و ال يقابله جزء و الحاصل اّن بسيط الحقيقة لّما 
کان بسيطًا من جميع الجهات  انّه واجد و مستجمع لجميع الکماالت الّتى ال حّد و 

 نبوده که حق منحّل بوجودات نامتناهيه شده  تعالىٰ  مقصود حکيم اين… ال نهاية لها 
 و يقترن بما فى االبداع لم يزل کان مقّدسًا عن من ان ينحّل بشئ او يحّد بحّدا تعالىٰ 

و در    …يه نشهد انّه کان واحدًا فى ذاته و واحدًا فى صفاته دونه و منّزهًا عّما سوٰ 
ّول  چه که حق جّل و عّز غيب منيع مقامى کّل ما ذکر او يذکر يرجع الى الّذکر اال

اليدرکست در اينمقام کان و يکون مقّدسًا عن االذکار و االسمآء و منّزهًا عّما يدرکه 
لذا انچه اذکار بديعه و اوصاف منيعه که  الّسبيل مسدود و الّطلب مردوداهل االنشآء 

ى و و وطن حقيق لىٰ از لسان ظاهر و از قلم جاريست بکلمۀ عليا و قلم اعلى و ذروۀ او
  :  ۸۲) در لوحى که مطلع آن اينست ۴؛ (» مطلع ظهور رحمانى راجع ميشود  اوست

  ٤٢٥ص 
و الّظاهر النّاطق المقتدر العليم الحکيم" نقل حديث فوق گرديده و  در آن رسيدن ه"

به عرفان مظهر الهى را که در کتب قبل به آن بشارت داده شده است ، مانند لوح قبل 
از حديث حضرت على ع نيست و قسمتى از حديث در متن لوح نازل شده ذکرى 
الّظاهر النّاطق المقتدر العليم الحکيم  الحمد هلل  هو : « ۸۲قوله عّز اعزازه   است.

الّذى اظهر بسلطانه ما اراد و زيّن اليوم بنسبته اليه و سّماه فى کتب الَسمآء بيوم اهلل و 
فيه ظهر ما بّشر به رسله و کتبه و زبره فلّما اتى الوعد اشرق نيّر الّظهور انّه هو مکلّم الّطور 

علمآء و االمرآء و ما منعته سطوة الجبابرة و ال ظلم الفراعنة بسلطان ما خّوفته شوکة ال
قام امام الوجوه و قال تاهلل انا المکنون  و انا المخزون و انا الّذى بذکرى تزيّنت سمآء 
البرهان بانجم البيان و االمکان بنور العرفان تعالى من اظهر نفسه و انزل برهانه و اسمع 



د عليك بهآئى امروز هر نفسى اراده نمايد بآفتاب حقيقت يا محمّ … الکّل آياته البهآء 
که از افق سماء سجن اشراق نموده توّجه کند بايد قّوۀ مدرکه را از قصص اولى مقّدس 
نمايد و رأس عرفانرا بتاج انقطاع و هيکل وجود را بطراز  تقوى مزيّن دارد و بعد ارادۀ 

 بهآء اهلل االبدّى امروز روز کلمۀ مبارکۀ كتغّمس در لّجۀ بحر احديّه کند يا على علي
قل اهلل ثّم ذرهم فى  خوضهم يلعبون است قاصدين بايدحين قصد ذروۀ عليا در قدم 
اّول از کوثر اين آيه مبارکه بياشامند و همچنين در قدم ثانى امام کعبۀ الهى اين آيه را 

هم کافرون  باهلل وهم باالٓخرة بلسان حقيقت تالوت کنند انّى ترکت ملّة قوم ال يؤمنون
اگر طالب بانچه ذکر شد فائز شود او الئق تقّرب و حضور و قابل طيران در اين هواء 

هر  … اندمقّدس است و اّال بايد باوهام معرضين و مغلّين تأّسى نمايد چنانچه نموده
ى نخس و خاشاکى الئق اين بساط نبوده و نيست  بارى اسباب توّجه بشاطى بحر معا

لّطلب الّسبيل مسدود و او تقّرب  بانوار آفتاب حقيقى آنست که ذکر شد من دون آن 
باعلى الندآء کل را  بافق اعلى دعوت نموديم و لکن غافلين و معرضين  مردود

نپذيرفتند از حق جّل جالله مسئلت نما شايد عباد را تأييد فرمايد و قّوت و قدرت 
؛ و نيز »يند يعنى بگذرند و قصد سماء معانى کنند بخشد تا از مرقاة اسماء صعود نما

رجوع کنيد به : لوح هفت وادى و در آثار حضرت نقطه اولى جّل ذکره در تفسير سورۀ 
بقره و صحيفۀ بين الحرمين و شرح سورۀ کوثر ؛ و در تاليفات مؤلفين بهائى رجوع 

بخت  کمال الدينکنيد به: الوهيت و مظهريت دکتر عليمراد داودى و مقامات توحيد 
آن خطبۀ طتنجيّه  مأخذ − ۸۳) در قاموس ايقان ۱(  مأخذ حديث —آور و نافۀ مکنون 

بنقل از  شيخ احمد احسائى در کتاب شرح عرشيه و سيّد کاظم رشتى در شرح خطبۀ 
رى از بيان فرموده و نيز جناب اشراق خاو طتنجيه بنقل از خطبۀ در توحيِد بارى تعالىٰ 

اند. وحدين مجلد اول تأليف سيد اسمعيل َطَبرسى ُنورى نقل فرمودهکتاب کفاية الم
 در خطبۀ ديگرى نيز  بيان شده است. قسمتى از»  دليله آياته و وجوده اثباته« ؛)۲(

 .خطبۀ آنحضرت است که در احتجاج طبرسى و نيز در ترجمۀ آن نقل گرديده است
 توحيد در باب جوامع التوحيدو نيز در بحار االنوار مرحوم مجلسى ره در  کتاب ال



و : «۸۴نيز اين قسمت از خطبه از احتجاج طبرسى نقل شده است  ۷حديث شماره 
قال ع فى خطبة ُاخرى: دليله آياته ، و وجوده اثباته ، و معرفته توحيده . و توحيده 
تمييزه من خلقه ، و حکم التمييز بينونتة صفة ال بينونة عزلة ، ٕانّه رّب خالق ، غير 

بخالفه . ثّم قال بعد ذلك : ليس بإ له من عرف بنفسه  فهو ربوب مخلوق ، ما تصّورم
ترجمۀ قسمتى از خطبۀ فوق در احتجاج طبرسى » .  …، هو داّل بالدليل عليه ، 

دليل بر حضرت معبود آيات او و برهان وجودش اثبات اوست ، و : « ۸۵اينست 
به:  و نيز رجوع کنيد،  »لق او استمعرفتش توحيد اوست ، و توحيدش تميز او از خ

جوامع الکلم و شرح  مشاعر شيخ احمد احسائى ، و  شرح قصيده و شرح الزياره سيد 
اين حديث در  شرح و تبيين يکى از علّت نقل حديث  —کاظم رشتى و نظائر آن 

هائى از آن ارائه اصول و مبادى روحانى امر بهائى در الواح نزولى که در فوق نمونه
گرديد و  نيز در آيۀ اّول کتاب مستطاب اقدس مندرج است ، و آن معرفت خدا منوط 

  .به معرفت مظهر اوست در لوح فوق نقل گرديده
  ٤٢٦ص 

"  »لوکشف الغطاء ما ازددت يقينا« " قال علي عليه السالم  ، ۶۸ حديث هجدهم
"باب علمه  ۹۳) بحار االنوار در "تاريخ امير المؤمنين : الباب ۱( مأخذ حديث —

 ۱۴) و نيز در بحار االنوار "کتاب االيمان و الکفر ،باب ۲" ؛ (۷۸ عليه السالم ...
) براى نمونه در کتاب ۳" از قول حضرت على ع نقل شده است؛ (۸۸عالمات مؤمن 

عنوان در لزوم عصمت امام  ص  و الفين تأليف عّالمۀ حلّى در  قسمتى از کتاب با 
"يعنى  لَو َکَشَف الِغٰطا َو ما اََزْدَدْت َيقينًا: « ۹۸در ترجمه آن باينصورت درج گرديده 

در کتاب  ، و نيز"» اگر پرده و يا سرپوش برداشته شود به يقين من اضافه نميشود  
در  همان  " اين حديث نقل شده است. و  ۹۰کشف الغمة "فى وصف زهده فى الدنيا 

) اين حديث در ۴نيز نقل شده است ؛ (» ۹۰فى اخبار النغيبات «مأخذ با عنوان 
فى ‹‹کلمات مکنونه فيض کاشانى  در دو موضع نقل گرديده است . اول ، در فصل 

ما ‹‹: "مقربان حضرت عليا بقصور ۹۱و مى گويد ›› الجمع بين امتناع المعرفة و الرؤية



هر بيننده را شامل است ... شير ›› ال تدرکه االبصار‹‹معترف ، و کريمۀ ›› عرفناك
غطآء لو کشف ال‹‹ميزنند ، و قدم بر جادۀ ›› لم اعبد لم أره‹‹مردان بيشۀ واليت دم از 

بهمه  تميدارند ، بلى بکنه حقيقت راه نيست چرا که او محيط اس» ما ازددت يقينًا
اشارة الى ‹‹)  و  در همان ماخذ در فصل ۵چيز پس محاط بچيزى نتواند شد"؛ (

نيز نقل شده است. براى تفصيل و قرابت استداللت کالمى مولف با بيانات ›› ۹۲قيامة
و  نافه سوم در اين مجموعه؛  ۹۳حضرت عبدالبهاء رجوع فرمائيد به مکاتيب عبدالبهاء 

)  جواهر االسرار کمال الدين حسين ۷؛ (۹۴الل الدين رومىموالنا جفيه مافيه ) در ۶(
؛ و نيز در کتاب  مصابيح االنوار  ۹۵خوارزمى شارح مثنوى موالنا جالل الدين رومى 

در معنى اين حديث که از اخبار روايت شدۀ مشکل  ۹۶فى حّل مشکالت االخبار 
ه آن کتاب ب طبقه بندى گرديده و بحث مفصلى نموده است که طالبين ميتوانند

َلَقْد ُکنَْت «قوله تعالٰى :  ۲٢/٥٠سورۀ ق آيۀ مأخذ در قرآن کريم  —مراجعه نمايند 
فسير مأخذ در کتب ت —».ِفى َغْفَلٍة ِمْن ٰهٰذا َفَکَشْفٰنا َعْنَك ِغٰطآَءَك َفَبَصُرك  الَْيَم َحۭديدٌ 

ۭذى َخَلَق الليَْل َو النٰهاَر  َو ُهَو ال «سورۀ انبياء :  ٣٣/٢١بعنوان نمونه در تفسير آيۀ   قرآن
ْمَس َو الَْقَمَرُکل ۭفى َفَلٍك َيْسَبحُونَ  ين در کتاب تفسير کشف االسرار ميبدى ا»  و الش

اين حديث در اکثر کتب  مأخذ در کتب عرفا —۹۷سخن حضرت على نقل شده است 
على رضى : « ۹۸ مّالى رومى نقل گرديده است» فيه ما فيه«عرفا نقل و از جمله در 

و قيامت  يعنى چون قالب را بر گيرند  لَْو ُکِشَف اْلِغَطاُء َما ْاْزَدْدُت َيِقينًااهلل عنه ميفرمايد 
ظاهر شود يقين من زيادت نگردد نظيرش چنان باشد که قومى در شب تاريك در خانه 

ه اّما آن را ک اند و نماز ميکنند چون روز شود همه از آن باز گردندروى بهر جانبى کرده
رو بقبله بوده است در شب چه باز گردد چون همه سوى او ميگردند ، پس آن بندگان 
هم در شب روى بوى دارند و از غير روى گردانيده اند پس در حق ايشان قيامت 

 يحتوض —و  نيز در موضعى با مضامين ديگرى نقل شده است» ظاهرست و حاضر
و  الفينز سخنان) حضرت على ع در کتاب اعراب کلمۀ [کشف]در  اين حديث (ا

اين حديث در   دو  لوح مبارك و علّت نقل حديث  —اختالف دارد فيه ما فيهکتاب 



ح اّول لونيز مضامين آن در دو  لوحى ديگر در مکاتيب جلد اّول  نقل گرديده است:
الحمد هلل : «۹۹، در خصوص اينکه با ظهور جديد کشف غطاء شد .  قوله االحلىٰ 

ن ، در بارۀ اينکه از  اقسام موازيلوح دّوم؛ » لّذى بفيض ظهوره االعلى کشف الغطاء ا
سنجش و رسيدن به حقيقت که عبارتند از :اول ،  ميزان حس؛ دوم ، ميزان عقل؛ 

، سنجشى که اختالل پذير نيست. قوله  ميزان الهىسوم، ميزان نقل؛ و چهارم، 
و أما الميزان الحقيقي االلهي) الذى ال يختل أبدًا و ال يفك يدرك : «( ۱۰۰االحلىٰ 

  الحقائق الکلية و 
  ٤٢٧ص 

المعاني العظيمة فهو ميزان الفؤاد الذي ذکره اهلل في االٓية المبارکة النه من تجليّات 
سطوع أنوار الفيض االلهي و السّر الرحماني و الظهور الوجداني و الرمز الرباني و انه 

فيض قديم و نور مبين و جود عظيم . فاذا أنعم اهلل به على أحد من أصفيائه و أفاض ل
لو  ( يصل الى المقام الذي قال علي عليه الّسالمعلى الموقنين من أحبائه عند ذلك 

) الن النظر و االستدالل في غاية الدرجة من الضعف و کشف الغطاء ما ازددت يقينا
قتضيات الصغرى و الکبرى فهما جعلت الصغرى و االدراك فان النتيجة منوط بم

 …الکبرى ينتج منهما نتيجة ال يمکن االعتماد عليها حيث اختلفت االٓراء الحکماء  
ات مضمون بيان —» وزن کل المسائل االلهية بهذا الميزان العادل الصادق العظيم

طوع انوار ات سمباركه اينست که : در  ميزان الهى اختاللى ابدًا نيست که آن از تجلي
فيض الهى و سّر رحمانى است و چون افاضه گرديد به هر فرد مؤمنى ميرسد به مقامى 

) و در ادامۀ بيان مبارك اشاراتى است به اينکه لو کشف الغطاء ما ازددت يقيناکه ( 
براى حصول به حقيقت از طريق استدالل و  قرار دادن مسائل با چيدن صغرى و کبرى 

عتماد نيست و  نظر باينکه روشهاى استدالل حکما بر مبانى و اساس نتيجه اش مورد ا
اش اختالفات موجوده در ميان حکما در مسائل روحانى روشهاى منطقى است نتيجه

در لوحى که مضامين آن صحيفۀ شريفه در  اقرار به لوح سّوم ،و معقوالت است ؛ 
فان حق تعالى عدم حصول به کنه معرفت خداى تعالى است و نيز در شرح عر



انما العرفان من حيث آثار االسماء و الصفات التي : « ۱۰۱ميفرمايند. قوله االحلٰى 
کانت آيات باهرات للذات و مشاهدة شؤن الحق في حقائق الکائنات فان الحقيقة 
االنسانية من حيث هي هي آية معروفة ناطقة بثناء بارئها و مبينة السرار موجدها و 

ة البالغة المودعة فيها . فتعالى الذي خلقها و أبدعها و أنشأها و شارحة لمتون الحکم
في أنفسکم أفال تبصرون . فبنا على ذلك قال من هو غنّى على فروع سدرة المنتهى 

 ) فهذا العرفان هو معرفة آياتلو کشف الغطاء ما ازددت يقينابأبدع نغم و ايقاع ( 
(سنريهم آياتنا في االٓفاق و في الملکوت المودعة في حقيقة االانفس و االٓفاق 

اسائى  از بيان مبارك استنتاج ميشود که عرفان شن». آنفسهم حتى يتبين لهم أنّه الحق)
و معرفت به آيات (نشانه هاى) وجود خداى متعال در حقيقت انفس و آفاق است 
(براى مزيد اطالع رجوع فرمائيد به بيان قلم اعلى در لوح معروف مندرج در مجموعۀ 

بيان مفصلى در  » ۱۰۲ ظهورات قدس انفسيّهو  آيات عزّ آفاقيه«لواح مبارکه در بيان ا
  اينخصوص از قلم مبارك نازل شده است. و نيز رجوع کنيد به نافه سى ام).

" أما سمعت بأن عليا عليه السالم کان في شفاجيل شاهق رفيع  ،۱۰۳حديث نوزدهم 
. ي على اهلل و حفظه و صونه و عونه العظيمفقال له أحد من المتزلزلين أتعتمد يا عل

قال و کيف ال و هوالحافظ اللطيف قال اذًا فارم نفسک من ذروة هذا الجبل الشاهق 
ليس للعبد ان يمتحن مواله بل للرب ان يمتحن ان کنت واثق. قال عليه السالم 

ث علّت نقل حدي —. مأخذ حديث بر اى نگارنده معلوم نيست. مأخذ حديث—العبد
اين حديث در  مکتوبى که هشدارى و تعليمى به يکى از أحبّاى الهى است و او را بر  
حذر ميدارند از امتحان موالى خود که خدا در امتحان و آزمايش قرار ميدهد بنده را 

اياك أن تمتحن سيدك و موالك . بل لمحبوبك ان يمحص عباده «. قوله االحلٰى: 
ه أحد ه السالم کان في شفا جبل الشهق رفيع فقال لالمقبلين. أما سمعت بأن عليا علي

من المتزلزلين أتعمتد يا علي على اهلل و حفظه و صونه و عونه العظيم. قال و کيف ال 
و هو الحافظ اللطيف قال اذًا فارم نفسك من ذروة هذا الجبل الشاهق ان کنت واثق. 



هذا هو  . يمتحن العبدقال عليه السالم . ليس للعبد ان يمتحن مواله بل للرب ان 
  ».فصل الخطاب و اقنع جواب

:  ۱۰۴قوله االحلى ». کنت کنز«نقل حديث در لوح مبارك تفسير  ،۱۰۴حديث بيستم
 »على بن أبي طالب«"پادشاه عرصۀ واليت و عنقاء مشرق علم و حکمت حضرت 

   —سوم نافه رجوع کنيد به"». کمال التوحيد نفى الصفات عنه«کرم اهلل وجهه ميفرمايد 
  ٤٢٨ص 

از متن بيانات مبارکه مستفاد ميشود که اشاره به اينکه فرمودۀ حضرت  مأخذ قول .
على حديثى از آن حضرت است مفهوم نميشود. نگارنده در جستجوى کلمه به کلمه 
به اکثر کتب معتبره در دسترس  مراجعه نمود و موفق نگرديد. تحقيق دوم، در مطالعۀ 

ع در لوح مبارك زيارت هاى حضرت على ع مضمون نقل حديث حضرت على خطبه
شد که بنظر ميرسد موافق مندرجات در لوح مبارك است. در  کتاب تحف العقول(ابو 

الحّرانى الحلبى)  از علماى معتبر قرن چهارم هجرى مذهب شيعه، در  …محمد 
اى در اخالص توحيد نقل شده [باب ما روى عن أمير المؤمنين عليه السالم] خطبه

عبادة اهلل معرقته و أصل معرفته توحيده و نظام توحيده نفى  ٕان أول: «۱۰۵است 
 صفة و موصوف مخلوق و شهادة کلِّ مخلوق ٕان کل الّصفات عنه لشهادة العقول ٕاَن
له خالقًا ليس بصفة و ال موصوف و شهادة کلِّ صفة و موصوف باالقتران و شهادة 

 دين ال —زل الممتنع من حدثه االقتران بالَحدث و شهادة الحدث باالمتناع من اال
ٕاّال بمعرفة و ال معرفة ٕاّال بتصديق و ال تصديق ٕاّال بتجريد التّوحيد و ال توحيد ٕاّال 
بإالخالص و ال ٕاخالص مع التّشبيه و ال نفى مع ٕاثبات الّصفات و ال تجريد ٕاّال 

به  قيقىدر لوح تفسير کنت کنز در توحيد حعلّت نقل حديث —»باستقصاء النّفى کلّه
اسماء حق مراياء صفاتست و صفات حق در مرتبۀ «آن استناد گرديده. قوله االحلٰى: 

أحديه عين ذات حقند بدون شائبه تفاوت و امتياز بقسمى که سلطان عرصۀ علم و 
حکمت و پادشاه کشور واليت حضرت (علي ابن ابي طالب) عليه التحية و الثناء 

ه از ذات ) بلى أسماء و صفات ذاتيۀ ثبوتيهکمال التوحيد نفى الصفات عنميفرمايد (



حق در هيچ رتبه سلب نگردد و لکن در آن مقام أسماء و صفات از يکديگر منفصل 
  ».نه

در لوحى نقل حديثى از حضرت على ع را فرموده اند. قوله  حديث بيست و يکم ،
ب علي غالاسد اهلل ال«: " بلبل بستان تمجيد و عندليب گلستان تجريد  ۶۱۰االحلٰى 

کرم اهلل وجهه باکمل بيان و أفصح تبيان بيان نموده اند و حقيقت اين » بن أبي طالب
مطلب بلند أعلى را بچند کلمات لطيفه مکشوف و عيان فرموده اند اينست بيان 

من سئل عن التوحيد فهو جاهل و من أجاب عنه فهو مشرك « آنحضرت که ميفرمايد 
سى از يعنى اگر نف» لم يعرف التوحيد فهو کافرو من عرف التوحيد فهو ملحد و من 

توحيديکه عين ذات أحديت و غيب هويت است سؤال نمايد دليل برجهل آن  سائل 
است زيرا سؤال از شئ که ادراک آن ممتنع و محال است مدّل بر  جهل و نادانى 
است و هر نفسى هم که اين سؤال را جواب گويد از براى آن واحد أحد شريک و 

دى جسته زيرا آنچه بعقل و ادراك خود تعقل و تصور نموده آن صور خياليه و مانن
تصورات عقليه خود اوست و آن غيب الغيوب معروف هيچ نفسى و معلوم هيچ عالمى 
نگردد پس آنچه ادراک و تصور نموده آن را شريک حضرت حق سبحانه انگاشته و 

نمايد ملحد است... و  هر نفسى که ادعاى معرفت توحيدى که عين ذات حق است
مأخذ  —هر نفسيکه عارف بتوحيد آن ذات يگانه نظر بآثار و افعال نکرد کافر است

يانات ب علّت نقل حديث. —دسترسى به مأخذ اين حديث حاصل نگرديد  حديث
) آشنائى به ۲) احاطه بر ذات احديت ممکن نيست؛ (۱مبارکه در استدالل به : (

) بين ذات و صفات خدا فرقى نيست ۳ال است؛ ( علم خدا که جزء ذات اوست مح
)  علمى که عين ذات خدا است دانستنش براى انسان مقدور نيست و امکان ۴؛(

تعقل آن نيز نيست تا بتواند بفهمد که علم حق به اشياء چگونه است. استدالل مبارك 
 تهيچ موجودى نتواند که احاطه بر آن ذات احديت بنمايد پس چون ثاب«اينست : 

گشت که معرفت ذات حق ممتنع و محال است و  معرفت علمى که عين ذات حق 
است نيز ممتنع و محال است چه که بين ذات و صفات بهيچ وجه من الوجوه فرقى 



موجود نه در اينصورت آن علمى که عين ذات است هيچ نفسى بکنه او پى نبرده و 
 که علم حق باشيآء چگونه استادراك و تعقل ننموده تا مطلع گردد و مالحظه نمايد 

مستدعى معلوماتست يا نه و تابع حقائق و قابليات اشياء است يا نه بلى در حيز امکان 
  ».…علم بى معلوم ممکن نگردد و لکن در ذات هيچ نفسى ادراك ننموده 

  ٤٢٩ص 
" و أما سئلت ما ورد  »والهمني ذکرك«،  »دعاءکميل «، ۷۱۰ حديث بيست و دّوم

کميل (و الهمني ذکرك) أي وفقني على ذکرك و الهمني ان اذکرك الن االلهام في دعاء 
االلقاء في القلوب و التلقين التعليم الشفاهي الکافي الوافي. و اما االلهام االلهي ال 
يکاد اال بواسطة الفيض الرباني و النفس الرحماني مثل نوره کمشکوة فيها المصباح 

م و أوهام و ليس بانعام. الن االلهام من حيث التعريف في الزجاجة و ما دون ذلك احال
القوم واردات قلبيه و الوساوس أيضًا خطورات نفسيه و باي شيء يستدل االنسان ان 
ما وقع في قلبه هو االلهام االلهي اال ان يکون بواسطة الفيض الرحماني و الدليل على 

نور  ة العظمى و مشکوةذلك (انك لتهدي الى صراط مستقيم) فالواسطة هي الوسيل
 –الهدى و کل الهام شعاع ساطع من هذا السراج الذي يوقد و يضيء من هذا الزجاج"

  حديث براى نگارنده معلوم نشد.مأخذ 
"بدر منير أفالك علم و معرفت و نقطه و مرکز دائرۀ واليت  ،۸۱۰حديث بيست و سّوم 

ل ما في التوراة ک« اء ميفرمايد عليه تحية و الثن» على بن أبي طالب « أسداهلل الغالب 
و االنجيل و الزبور موجود في القرآن و کل ما فى القرآن في الفاتحة و کل ما في 
الفاتحة في البسملة و کل ما في البسملة في الباء و کل ما في الباء في النقطة و أنا 

 عنگارنده در جستجوى خبر فوق در کتب اربعه و ساير منابمأخذ حديث.  —»النقطة
معتبرۀ احاديث و  از جمله بحار االنوار و در مجموعۀ نوراالنوار که يکصد و هشتاد و 

جلد از نود مؤلف را در برنامۀ کامپيوترى درج نموده است، موفق  ۴۲۲دو کتاب در 
به يافتن مأخذ خبر فوق مطابق کلمه به کلمه مندرج در مکاتيب نگرديد. و بعد به ساير 

يح مصاب مضامين حديث فوق در کتاب  آن اينستکه :  مآخذ رجوع نمود و  حاصل



االنوار فى حّل مشکالة االخبار تاليف سيّد عبداهلل شبر در ذيل حديث الرابع و الثمانون 
از قول الجزائرى محدث معروف در کتاب شرح العيون خبر ديگرى را  باينصورت نقل 

في شرح العيون عن  ما رويناه عن المحّدث الشريف الجزائرى: « ۹۱۰نموده است 
موالنا أمير المؤمنين (ع) قال : کل العلوم تتدرج في الکتب االربعة ، و علومها في 
القرآن و علوم القرآن في الفاتحة ، و علوم الفاتحة في بسم اهلل الرحمن الرحيم و علومها 

مؤلف کتاب مصابيح االنوار في حل مشکالة االخبار  بعد از نقل » في باء بسم اهلل 
حکي عن الفاضل النيشاپوري أنه قال في معنى هذا الحديث: « خبر فوق مى افزايد: 

و في رواية اخرى أنه … و ذلك الّٔن المقصود من کّل العلوم وصول العبد ألى الرب 
در متن لوح کامًال واضح و علّت نقل حديث  —»…  أنا النقطة تحت الباءقال: و 

قطه مالحظه فرمائيد و بحروفات و کلمات که مثال در ن«روشن است. قوله االحلٰى : 
چگونه در هويت و حقيقت نقطه در کمال محو و فنا مطوى و مکنونند بقسمى که 
بهيچوجه آثار وجود از حروف و کلمات مشهود نيست و از يکديگر هم امتيازى در ميان 
 ءنه بلکه محو صرف و فانى بحتند و وجودى جز ذات نقطه موجود نه بهم چنين أسما

و صفات الهيه و شئونات ذاتيه در مرتبۀ أحديه فانى صرف و محو بحتند بقسمى که 
اند و نه علمى. و اين نقطۀ اصليه کنز مخفى اين نه رائحه وجود عينى استشمام نموده

حروفات و کلمات است و در او مندرج و مندمج بوده و از او ظاهر گشته چنانچه بدر 
  ».…منير افالك 

ليس لي َان أمتَحن اهللُ بل هلل اْن : « ۱۰۱ قوله االحلىٰ ،  هارمحديث بيست و چ
در جستجوى مأخذ حديث بر  مأخذ حديث. —»َيمَتحَنني و هذا ذنٌب ال ُيغَفُر مني

اين حديث در  مطلع لوحى که به اينصورت علّت نقل حديث  —اين بنده معلوم نشد 
َن يا من ِامَتح«(آغاز گرديده از قول حضرت على ع نقل گرديده است. قوله االحلٰى: 

عبُدالبهاء) هل َيليُق لمثلك َاْن يمتَحن عبدًا خاضعًا خاشعًا هلل  ال واهلل و المرکز الميثاِق 
َلهم موازيَن الحق و َيِزنُوا بها أنواَر َاْن َيمتَحَن أهَل االٓفاق و ليس لهم ان يجعلوا عُقو

االشراق. َاٰما َسِمْعَت بان عليا (عليه السالم) کان واقفًا على شفا ُجُرٍف هاٍر  مرتفع 



فٰخاَطَبُه رجٌل من أهل االوهام و قال يا أبا الحسن هل ُتْؤِمُن بصون اهلل و عونه و حفظه 
  على  نِْطُقون فقال الغافُل عن ذکر اهلل . ياو کالئته . فقال نعم هذا حٌق بمثل ما أنتم تَ 

  ٤٣٠ص 
اذًا َفْارم بنفسك من الموقِع الرفيع الى أسفل الحضيض حتى أُو ِمَن  انك مطَمئَن 
النفس بحفظ اهلل و حراسِته . فقال علي (عليه السالم) فى الجواب ليس لي ان 

ائُض ُر مني . اذًا َفْاننَْتبِه يا أيها الخأمتَحن اهللُ بل هلل اْن َيْمَتَحَنني و هذا ذنُب ال ُيْغفَ 
في ِغمار االمتحان من قوله عليه السالم. و أنت َتْمَتِحْن َغيرَك من ال تحيط به علما. 
ثم اعلم بأن التثليث عين التربيع و التربيع عين التثليث و هذا يعرفه من يعلم لحن 

االعلى  لرسائل المنزلة من القلمالقول و يطلع باالسرار المرموزة فى سطور الکائنات و ا
اذًا َفْاْفهَم هذه االشارات المصرحة للعبارات َو ٱْطَمِْٔن بذکر ربك فى کل االحوال … 

ال َتْمَتِحْن أحدًا من بعد هذا فان المتحان ُسنُن الرحمن فليس لالنسان اال االذعان و 
َِّل في القرآن و لََنْبلُوَنکم بشيء من الخوف و الج وع و نقٍص من االموال و بما نُز

از مندرجات متون لوح مبارك ، بوضوح اين مسائل مستفاد  —» االنفس و الثمرات
) خطاب به مخاطب لوح که آيا مثل تو اليق اين هست که مرکز ميثاق را ۱ميشود: (

) جائز نيست که مردم عقولشان را موازين صحيح و ميزان سنجش ۲امتحان کند؟ ؛ (
ليس لهم ان يجعلوا عُقوَلهم موازين الحق و َيِزنُوا بها أنواَر « ر دهند قرا» انوار اشراق«

) همواره ۳؛ بعد از جواب سؤال مخاطب لوح او را آگاه ميفرمايند که ؛ ( » االشراق 
در جميع احوال اطمينان بذکر پروردگارت داشته باش و کسى را امتحان مکن و 

مکن نيست جز اذعان به آنچه در قرآن امتحان از سنتهاى خدا است و  براى انسان م
  ام.نازل شده. براى مزيد اطالع رجوع کنيد به نافه سى ۱۵۵در سورۀ بقره آيه 

جعل أحتى « : ۱۱۱قوله االحلى  اى از دعاى کميل،حديث بيست و پنجم نقل فقره
اى فقره مأخذ . —»خدمتک سرمدًا ىو أذکارى کلها وردًا واحدًا و حالى ف ىأوراد

علّت  —از دعاى کميل است که در مفاتيح الجنان شيخ عبّاس قمى نقل شده است 
حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در جواب عريضۀ يکى از احبّاى الهى  نقل دعاى کميل 



در ضمن مکالماتى در معرفى امراهلل و تعاليم جديدالهى با شخصى که اين قضيه 
ئى ) اينکه در صحف از  پيش نيز شمهأما قضيۀ«(مطرح گرديد است. قوله االحلٰى : 

ال حازاين تعاليم الهى موجود . آن تعاليم در زمان خود ترويج گشت و تأثير نمود . 
مالحظه در  در دست ملل مانند آيت منسوخ ميماند . و بهيچوجه حکمى ندارد .

ملت مسيح کنيد که حال نفسى بوصاياى آنحضرت عمل ننمايد و همچنين نظر 
الم کنيد که بکلى از وصايا و نصائح الهى در قرآن بيخبرند لفظى خوانند . اما از باس

معنى بوئى نبرند .  و همچنين حال هر چند طوائف و  ملل سائره  از فالسفه بعضى 
الفاظ بر زبان برانند که دليل بر صلح و سالم باشد . يا داللت بر حسن رفتار کند ابدا 

و لکن وصايا و تعاليم اسم أعظم نافذ در .  حکمى ندارد گفتگوى محض است
ردًا و أذکارى کلها و ىحتى اجعل أوراد( ين بيان نمائيدابارى شما نظر ب …  قلوب 

) و نزد هر عاقلى واضح و مبرهن است که اليوم خدمتک سرمدًا ىواحدًا و حالى ف
يد اجسم عالم مريض است و مرض مزمن شديد . البد بايد که طبيبى حاذق عالج نم

. هر چند طبيبان از پيش آمدند و اين بيمار را عالج و ترتيبى دادند . ولى هر زمانى 
در ايام سلف مرض نوعى ديگر بود . و حال نوع را حکمى و هر مريضى را دوائى . 

بنظر حقيقت مالحظه نمود که امراض هائلۀ هيکل امکان را بچه معالجه   ديگر بايد
عت طبيب حاذق کرد که آثار حذاقت و مهارت او واضح و توان نمود . البته بايد متاب

شبهۀ نيست که امروز جميع امراض مزمنۀ مشهود است و بتجربه رسيده است و 
انسانى را داروى أعظم و درياق فاروق اتحاد و اتفاق عموم طوائف و ملل و مذاهب 

  .»بشر است و تعاليم بهاءاهلل از جهت وحدت عالم انسانى در نهايت نفوذ
ديگر شما بنظر دقيق در اين بيان مالحظه نما تا حقيقت ، ۱۲۱ حديث بيست و ششم

نظر ". ب) ظاهر و آشکار گردده يظهر المضمرو أنت الکتاب المبين الذى باحرفِ ( 
ه که اشاره به حديثى از قول حضرت على علي ميرسد نقل آياتى از  حضرت نقطه اولىٰ 

  الّسالم 
  ٤٣١ص 



نورين نيرين (شيخ احمد احصائى و سيّد کاظم رشتى و نيز در است که در  تاليفات 
قال على : " ۱۳۱ در آثار حضرت نقطۀ اولٰى جّل ذکره —تفسير صافى نيز درج گرديده

رفه المبين الذى باح ع دوائك فيك و ما تبصر و دائك منك و ما تشعر و انت الكتاب
العلم  و هو نقطه العلم  الكبريظهر المضمر اتزعم انك جرم صغير و فيك انطوى العالم ا

  ".نقطه اكثرها الجاهلون
  فصل چهارم

  عليه السالمنقل احاديث مروى از حضرت سيد الشهداء امام حسين 

ايکون لغيرك من الظهور و ما ليس « " قال عليه السالم  ،۱۴۱حديث بيست و هفتم
ر در بحار االنوا مأخذ حديث —»" لك حتى يکون هو المظهر لك عميت عين ال تراك

مرحوم عّالمه مجلسى در کتاب االيمان و الکفر ،باب فطرة اهلل و صبغته، اين بيان 
: "قال في دعاء عرَفة:  ۱۵۱است  دعاء عرفةحضرت امام حسين عليه الّسالم در 

ليس  أيکون لغيرك من الظهور ماکيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر ٕاليك ، «
متى غبت تحتاج ٕالى دليل يدل عليك و متى و المظهر لك ، لك ، حتّى يکون ه

ليها و ال تزال ععميت ال تراك ،  بعدت حتّى تکون االٓثار هي الّتي توصل أليك ،
رسى در بر . توضيح —»  رقيبًا ، و خسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبّك نصيبًا

 ثنائه بدلبهاء جلّ نقل اين کالم حضرت سيّد الشهداء ع مالحظه ميشود که حضرت ع
جزئى از دعاى عرفة را در  حقيقت مسئلۀ "لقاء اهلل" در قسمتى از لوح مبارك نقل 

) اين کالم حضرت امام حسين ع  در کلمات مکنونه فيض کاشانى ۲اند ؛ (فرموده
: "أيکون لغيرك  ۱۶۱باين صورت نقل شده است››  فى معنى رؤية اهلل تعالى‹‹در فصل 

لك حتى يکون هوالمظهر لك ، متى غبت حتى تحتاج الى دليل  من الظهور ما ليس
يدّل عليك، و متى بعدت حتى تکون االثار هى التى توصل اليك عميت عين ال تراك 

علّت نقل  —و ال تزال عليها رقيبًا و خسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبًا"
 ت و لقاءاهلل به مندرجاتئى در مسئلۀ الوهيدر لوح معروفى که در موارد عديده کالم

ية و فان للحقيقة الکل«آن استناد شده است اين قسمت از دعاى ندبه را در اينکه : 



الهوية الالهوتية الظهور في جميع المراتب و المقامات و الشؤن النها واجدة المراتب 
ساطعة البرهان المعة الحجة في کل کيان و هو بکل شيء …و المقامات و الشؤن

قال عليه الّسالم (ايکون لغيرك من الظهور و ما ليس لك حتى يکون هو  محيط کما
  اند.نقل و  استناد فرموده» المظهر لك عميت عين ال تراك)

  فصل پنجم
عليه نقل احاديث مروى از حضرت جعفر بن محّمد امام صادق  

   السالم

ن بسم اهلل الّرحم» باء«، نقل حديث در معنى و مقصود از  حديث بيست و هشتم
 امام الهدى جعفر بن محّمد الصادق» کما قال: « ۱۷۱الّرحيم است. قوله  االحلٰى 

 بيان فارسى مأخذ کتاب مستطاب —»" الباء بهاءاهلل«في تفسير البسملة  عليه السالم
بهترين اسماء اسمى است …  :" الباب الرابع من الواحد الخامس ۱۸۱قوله جّل ذکره 

که منسوب الى اهلل شود مثل بهاءاهلل يا جالل اهلل يا جمال ااهلل يا نور اهلل يا فضل اهلل 
 رجوع کنيد به زيارتنامه مبارك که اسماء مبارکه مأخذ در الواح قلم اعلىٰ  —يا جود اهلل"

ب مأخذ در کت —"بهاءاهلل" و "جمال اهلل" به دو مظهر نفس اهلل خطاب شده است 
ماء و باب معانى االس‹‹در کتاب اصول کافى کتاب التوحيد  معتبره مذهب شيعه

روايتى از حضرت صادق عليه السالم در تفسير بسم اهلل الّرحٰمن الّرحيم ›› انشقاقها
 اَل : َسالُْت ابا َعبِْداهللِ عليه السالم"َعْن َعبِْداهللِ بِْن ِسناٍن قٰ :  ۱۹۱نقل گرديده است 

يُن َسنآُءاهللِ  َوالِْميُم  ،َعْن َتْفِسيِر ((ِبْسِم اهللِ الرحٰمِن الرِحيِم )) قاَل : الْبآُء َبهآُءاهللِ ، َوالسِّ
اين حديث در تفسير صافى مّال محسن فيض کاشانى در تفسير باء  . َمْجُداهللِ ..."

  ير شيعه نقل گرديده فسنيز بنقل از ساير کتب ت در سوره فاتحة الکتاب بسم اهلل الرحمن
  ٤٣٢ص 

وحيد و المعانى والعيّاشى عن يهما فى المجمع و فى الکافى و التّ روٰ : " ۲۰۱است قوله 
علّت نقل  —..."الّصادق عليه السالم الباء بهاءاهلل و السين سناء اهلل و الميم مجداهلل 

 الرحمن در تفسير باء بسم اهللجّل ثنائه مبين شريعت غراء حضرت عبدالبهاء   حديث



او  والّرحيم تصديق حديث منقول از حضرت امام جعفر صادق عليه السالم را فرموده 
امام الهدى جعفربن  )کما قال(: " قوله االحلىٰ  ذکر فرموده اند.» امام الُهدى«را 

  ".)الباء بهاءاهلل(محمد الصادق عليه السالم في تفسير البسملة 
: "قال ۲۱۱در لوحى از قلم مبارك صادر. قوله االحلىٰ  و نهم،حديث حديث بيست 

الناس هلکاء اال المؤمنون و المؤمنون هلکاء اال الممتحنون و «عليه الّسالم  
ر د مأخذ حديث —»"الممتحنون هلکاء اال المخلصون و المخلصون في خطر عظيم

ز ك ذکرى ارسى و تحقيق در مآخذ اين حديث ، مالحظه ميشود که هيکل مباربر
اند. لذا براى جستجو و يافتن مأخذ (مآخذ) کوشش بسيار امامان خاصى را نفرموده

بعمل آمد تا معلوم شود که نقل از کدام يك از ائّمۀ هدى است. جستجو را به کتب 
معروفى مانند بحار االنوار ، مستدرك الوسائل و مصباح الشريعة محدود نمود و مالحظه 

 ۵۴مکارم االٔخالتق. باب   -ار االنوار   کتاب االيمان و الکفر )بح۱گرديد که در : (
)  مصباح الشريعة الباب ۲؛ (۲۲۱ ۱۸االخالص و معنى قربه تعالى . حديث شماره 

) کتاب مستدرك الوسائل تاليف حاج ميرزا ۳و  ( ۱۲۳السادس عشر فى االخالص 
امين فوق از قول حديثى با مض  ۱۲۴حسين نورى طبرى از علماى قرن سيزدهم هجرى

رسى هر سه کتب مذکور مالحظه حضرت صادق عليه السالم نقل شده است. در بر
شد که متون حديث در کتاب مصباح الشريعة و مستدرك الوسائل مشابه يکديگرند 
ولى در بحار االنوار  متن حديث در قسمتهاى آغاز آن تفاوتهائى ديده شد. نقل 

ل و نيز مشابه متن فرموده حضرت امام صادق ع حديث را از  کتاب مستدرك الوسائ
است که متن آن با نقل در مکاتيب موافقت با مضمون  ۲۳۱در کتاب مصباح الشريعة 

َقاَل : « ۲۴۱و معنى دارد ولى کلمه به کلمه داراى مشابهت کاملى نيست درج مينمايد 
ادُق ع و َ َال ُبد ِمْن َخاِلِص النِّيِة ِفي ُکلِّ َحَرَکٍة َو ُسُکوٍن َالنُه أَِذا َلْم َيُکْن َهَذا  الص
الَْمْعَنى يُکوُن َغاِفًال  َو الَْغاِفُلوَن َقْد َوَصَفُهُم اهللُ َتَعاَلى َفَقاَل اولَِٔك َکاالْنٰعاِم َبْل ُهْم 

ْخَالُص َيْجَمُع َفَواِضِل االْعَماِل َو  اَضل َسِبيالً  َِٔك ُهُم الْٰغاِفُلوَن َو َقاَل ع االولَو َقاَل َو ا
 ُص ُهَو َمْعَنى ِمْفَتاُحُه الَْقُبوُل َو َتْوِقيُعُه الرَِّضا َفَمْن َتَقبَل  اهللُ ِمنُْه َو َيْرَضى َعنُْه َفُهَو الُْمْخلِ 



ْسِتَقاَمِة َو َعَالَمُة الَْقُبوِل ُوُجوُد االِ …  َال َيَتَقبُل اهللُ ِمنُْه َفَليَْس ِبُمْخِلٍص  َو اْن َقل َعَمَلُه َو َمنْ 
ِبَبْذِل ُکلِّ َمَحابٍّ َمَع اَصاَبِة  ُکلِّ َحَرَکٍة َو ُسُکوٍن َو الُْمْخِلُص َذأٌِب ُروُحُه َباِذٌل ُمْهَجَتُه 

 ْدَرَك َذِلَك َفَقْد ِفي َتْقِويِم َما ِبِه الِْعلُْم َو االُه ٕاَذا انعَماُل َو الَْعاِمُل َو الَْمْعُموُل ِباْلَعَمِل ال
َما َقاَل کَ اْدَرَك الُْکل َو اذَا َفاَتُه َذِلَك َفاَتُه الُْکل َو ُهَو َتْصِفَيُة َمَعاِني التنِْزيِه ِفي التْوِحيِد 

ُل َهلَك اْلَعاِملُوَن اال الْ  واال الاْلَعاِلُموَن َو َهلََك اْلَعاِلُموَن ا َعاِبُدوَن َو َهلَك اْلَعاِبُدوَن إال
اِدقُوَن اال اْلُمْخِلُصوَن َو َهلََك اْلُمْخِلُصوَن اال اْلُمتُقوَن َو َهلََك  اِدقُوَن َو َهلََك الص الص

در متون  تحقيق —»وَن [اْلُموِقِنيَن] لََعلَى َخَطٍر َعِظيٍم اْلُمتُقوَن اال اْلُموِقنُوَن َو ان  اْلُموِقنُ 
) ۱نشان ميدهد که تفاوتهائى در نقل حديث موجود است که عبارتند از : ( سه مأخذ

ْخَالُص َيْجَمُع َفَواِضِل االْعَماِل] در بحار االنوار  [االخالص يجمع  عبارت [اال
َو ان اْلُموِقِنيَن َلَعلَى ريعة: جملۀ [ ) در مصباح الش۲حواصل أالعمال] نقل شده. (

يق در تحق –] نقل شده است َو ان اْلُموِقِنيَن لََعلَى َخلٍْق َعِظيٍم ] بصورت [ َخَطٍر َعِظيٍم 
رنده معروض ميدارد که نقل حديث با آنچه که در  نگا متون نقل حديث در مکاتيب

هر دو   لى بنظر ميرسد که مضمونمتن لوح درج گرديده کلمه به کلمه مطابقت ندارد و
اين حديث در  متن مناجاتى که براى يکى از اماء علّت نقل حديث  –مشابه است

  موقنه در کرمان صادر  شد درج گرديده است.
  

  ٤٣٣ص 
  مآخذ و منابع

  .۱۷ص  ۱م . ج   ۱
  .۱۵و  ۱۳ص  ۱م . ج   ۲
  .۱۵ – ۱۶صص  ۱م . ج   ۳
  .۱۷ – ۱۸صص  ۱م . ج   ۴
  .۱۸ – ۱۹صص  ۱م . ج   ۵
  .۱۲۷ – ۱۳۱نافه مکنون صص   ۶



    .۲۵ – ۳۳تارخ عقايد اديان و مذاهب سامى صص   ۷
  .۱۰۴م . ج ض ص   ۸
    .۳۵۷ – ۳۶۰صص  ۱۳صحيح بخارى ج   ۹

  .۱۰۲ – ۱۰۸صص  ۱م . ج   ۱۰
  .۱۹۱تأويل مختلف الحديث ص   ۱۱
  . و قسمت تعليقه.۱۳۹ – ۱۴۶نافه مکنون صص   ۱۲
  و   ۴۵و  ۲۹صص  ۲و . ج  ۱۳۶و  ۱۳۳صص  ۱م . ج   ۱۳

  .۳۶۸ص  ۳م . ج 
  .۱۱منطق الطير عّطار ص   ۱۴
  .۲۷۵منطق الطير عّطار ص    ۱۵
  .۴۷۶نفحات االنس جامى ص   ۱۶
  .۱۵۳ – ۱۵۴ص  ۱م . ج   ۱۷
  .۱۷ – ۱۹صص ۳صحيح مسلم ج   ۱۸
  .۳۴۳صص  ۱م . ج   ۱۹
  .۵۴۵ , ۵۰۱صص  ۵المسند (کتاب حديث) ج   ۲۰
  .۱۴۹ – ۱۵۰صص  ۳ة االابرر  ج کشف االسرا و وعد  ۲۱
  .۱۲۴ص  ۱۷نوادر االخبار حديث شماره   ۲۲
  . ۱حديث شماره  ۶۵معانى االخبار ص   ۲۳
  .۳۲ص  ۱جواهر االسرار و زواهر االنوار خوارزمى ج   ۲۴
  .۴۲و  ۳۲،  ۷صص  ۲م . ج   ۲۵
  .۱۲۸۷ص  ۲قاموس ايقان ج   ۲۶
  .۳۷ص  ۲جامع الصغير سيوطى ج   ۲۷
  .۳۳فيض کاشانى ص کلمات مکنونه   ۲۸
  .تصحيح و مقدمه سعيد نفيسى.۳۷۸کلّيات ديوان عراقى ص   ۲۹



  .۱۲۷و  ۷۴،  ۷۱کتاب مستطاب ايقان صص     ۳۰
  .۲۱ص  ۲م . ج   ۳۱
  .۳۴۰ – ۳۴۱مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر ص   ۳۲
  .۲۹۵ص  ۲حيوةالقلوب.  مجلسى ج   ۳۳
  .۲۹۸همان مأخذ ص   ۳۴
  .۳۰۶و  ۳۰۵همان مأخذ صص   ۳۶
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  – ۴۶۱صص  ۳و ج  ۱۷۸ص  ۱کشف االسرار و وعدة االبرار ميبدى ج   ۵۵
  ٤٥٨.  
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  .۱۰۹ص  ۶حديث شماره    
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  ٤٣٤ ص
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۴۳۶ص   

سى و سّوم نافه  
  بزرگان قبل لاقوا قوم . امثال و اصطالحات

حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در مکاتيب مبارکه به تفصيل و نيز باختصار تعداد  مقدمه
بيشمارى از اصطالحات و سخنان بزرگان تاريخ را نقل فرموده اند که در اين مختصر 

  آورده ميشود. نگارنده استدر دسترس  ى کهنمونه هائى از آنها با ذکر مآخذ
يك مصرع از اشعار سعدى  مأخذ، ".۱ من آنچه شرط بالغست با تو ميگويم") ۱(

مرحوم ›› تو خواه از سخنم پند گير و خواه مالل: ‹‹۲است که مصرع دوم آن اينست 
را اشاره  به » ما على الرسول االالبالغ«دهخدا اين بيت سعدى عليه الرحمه ،: 

اللَه ُقْل اِطيُعوا "  -۲۴/ ۵۴سوره نور در قرآن مجيد  فرموده است :  ۵۳قسمتى از آيه 
لُْتْم َوان ُتِطيُعوُه َتْهَتدُ  ا ُحمِّ َل َوَعَليُْكم م َما  ا وَ وَواِطيُعوا الرُسوَل َفان َتَولوا َفانَما َعَليِْه َما ُحمِّ



" (ترجمه : بگو فرمان بريد خدا را و فرمان بريد رسول َعَلى الرُسوِل اال الَْبَالُغ الُْمِبينُ 
انند پس جز اين نيست که بر او است آنچه بار کرده شده و بر شما را پس اگر روى گرد

است آنچه بار کرده شديد و اگر اطاعت کنيد او را راه يابيد و نيست بر رسول مگر 
  رسانيدن آشکار).
اين مصرع از بيت سعدى که باز گوى آيه فوق در قرآن است براى  علت ذکر مثال

حضرت عبدالبهاء است نقل شده و  او را نصيحت و انتباه مخاطب لوح ، که عّمه 
نصيحت ميفرمايند که بمظهر الهى ايمان بياور و محتجب از او مشو. و نيز رجوع کنيد 

  . "يوسف مصر الهى را بثمن بخس دراهم معدوده مفروش"به بعد 

مأخذ در  مأخذ ،. " ۳ ن بخس دراهم معدوده مفروشَثمَ يوسف مصر الهى را ب") ۲(
َوَشَرْوُه ِبَثَمٍن َبْخٍس َدَراِهَم َمْعُدوَدٍة َوَكاُنوْا ِفيِه ِمَن : "۲۰/١٢ف آيه سوره يوس قرآن ،

ر بنظ  -" ( ترجمه : و فروختند او را ببهاى اندك بچند درهم شمرده شده) الزاِهِدينَ 
يوسف که بده درم :‹‹ميرسد که خطاب مبارك  مشابه مصرع اول اين بيت است 

که مأخوذ از آيه فوق در سوره يوسف ›› نامۀ سيه در نگرىفروشى چه خرى. فردا که ب
امثال و حکم دهخدا. و نيز  حافظ فرموده: "فروخت يوسف مصرى  : ۴ مأخذاست. 

: بها. نرخ. قيمت. هشت يك گرفتن.  ۵بکمترين ثمنى. َثَمْن ، در لغتنامه دهخدا 
  نيز معنى شده است.

است مشهور أيام را چندى وقف مطرب مثلى ":  ۶) در  لوحى است. قوله االحلى ۳(
م تا خويش کني حقيقتما نيز چندى أوقات را محصور بتوجه و تنوير  و مى نمائيم

 .أعلى و ملکوت اسمى چه فيوضاتى ظاهر و الئح گردد" مالحظه کنيم که از أفق
 براى نگارنده معلوم نشد. مأخذ

ن گذرى نه تجلى ياقوت چون ببازار جوهريا":  ۷) در  لوحى است. قوله االحلٰى ۴(
توجيه  جوهريان   — "لعل بدخشانى نه لؤلؤ ال ال مشاهده کنى ۀرمانى بينى و نه جلو

:بنظر ميرسد که بيان مبارك  . ياقوت . ياقوت رمانى . لعل بدخشانى . لؤلؤ ال ال
در  ادبيات ›› لؤلؤ الال››. ‹‹لعل بدخشان›› . ‹‹ياقوت رمانى›› .‹‹جوهرى‹‹اشاره به 



:  منسوب است  به جوهر . هر چيز  ۸ جوهرى) ۱ى و  عرب است به اين شرح: (فارس
: نام جوهرى  ۹ ياقوت) ۲جوهر دار و صاحب جوهر. گوهر فروش. جواهر فروش ؛ (

است مشهور و آن سرخ و کبود و زرد مى باشد. و  ياقوت را رنگهاى مختلف باشد ، 
:  ۵۵/ ۵۷ -۵۸سورۀ الرحمن  ۵۸چون رمانى و بهرمانى و ارجوانى ؛ قرآن کريم آيۀ 

َباِن  )۵۷" ( جمه : پس " (ترَكانُهن الَْياُقوُت َوالَْمْرَجانُ ) ۵۸(َفِبايِّ آَالء َربُِّكَما ُتَكذِّ
کداميک از نعمتهاى پروردگارتان را تکذيب ميکنيد  گويا آنها ياقوت و مرجانند در 

 : ياقوت را رنگهاى مختلف باشد ، چون رمانى  ۱۰ ياقوت رمانى) ۳رنگ و صفا).  (
  ۴۳۷ص 

و  بهرمانى و ارجوانى و لحمى  و جلنارى و وردى ، و رمانى اجود اقسام ياقوت است 
سرخ شفاف گلناريست که بهرمانى و رمانى نامند ... بهترين ياقوت . و بهترين او 

رمانى است و سپس بهرمانى ... در بارۀ رمانى و بهرمانى گفته اند که دو صفت مزبور 
براى يک موصوف است جز اينکه نخستين برسم مردم  عراق و ديگرى برسم اهل 

دف مانى. نه گردد در صنه هر سنگى شود ُدر که يکى ياقوت ر —جبل و خراسان باشد
: يکى از  ۱۱ لعل بدخشانى) ۴هر قطره باران لؤلؤ الال. بيت از قطران تبريزى. (

احجار کريمه است ... معروفترين لعل لعلى است که از بدخشان بدست آيد و رنگ 
سرخ و زيبائى دارد. فرهنگ معين. معرب الل است (کلمه فارسى است محيط 

ت و رنگ آن از رنگ ياقوت در سرخى کمتر و اندك المحيط) . از جنس ياقوت اس
مائل به بنفشى  و ارغوانى  ... و بالجمله قسمى از اقسام ياقوت است. شعر قا آنى 
اشاره به اين مطلب است : زان جوهرى که خون جگر خورده است. قيمت بپرس 

ال   -مرواريد  ُدّر .  دانۀ .. مرواريد درشت  لؤلؤ:  ۱۲ لؤلؤ ال ال) ۵لعل بدخشان را.  (
: اين کلمه الٔالٔ عربيست و در فارسى بتخفيف ال ال و هميشه صفت لؤلؤ آيد. ال  ال

  ال بمعنى : درخشنده. تابنده. رخشان. تابان.



مثل مشهور  »ثبت العرش ثم انقش:  "« ۱۳)  در  لوحى است. قوله االحلٰى ۵(
گفت قاضى ثبت العرش اى پدر. تا بر او نقش کنى از خير و شر.  . ۱۴ مأخذ –"است

  مولوى. امثال و حکم دهخدا.
 مأخذ" . حسنات االبرار سيئات المقربين: " ۱۵) در  لوحى است. قوله االحلٰى ۶(

: اول ، در کتاب جواهر االسرار  و ظواهر االنوار (شرح مثنوى) مؤلف آنرا در ذيل 
، مرحوم عّالمه دهخدا  در  امثال  مأخذ دومنموده است. فهرست احاديث نبوى ثبت 

حسنات االبرار سيئات المقربين . از اوصاف : «  ۱۶و حکم آنرا درج نموده است 
االشراف. تمثل: طاعت عامه گناه خاصگان  و صلب عامه حجاب  خاص دان. 

  ».مولوى
: " اين عبد در هر  ۱۷در لوحى نازل قوله االحلٰى  دستى از دور بر آتش داريد .) ۷( 

ساعتى آرزو دارد که با أحباء الهى نامه نگارد ولى مشاغل نه بدرجه که بتوان وصف 
  نمود (دستى از دور بر آتش داريد)".

: اين ضرب المثل را بدان آورده اند که مقصود اينست : "بتمام رنج و تعب  ۱۸ مأخذ
  ر بر آتش داريم".کار آگاه نيستى" " از قيامت خبرى ميشنويم. دستى از دو

: "اطفالى چند گرد هم آمده  ۱۹در لوحى نازل قوله االحلٰى  يوسف مصر الهى . )۸(
و بسودائى افتاده که يوسف ميثاقرا در چاه نسيان اندازند ... و غافل از اينکه عزيز 

 باوج ماه( ) بعنايت جمال أبهىٰ قعر چاه بر آيد زمصر الهى برغم هر حسود عنود (ا
  ) ".رسد
براى تفصيل تاريخ يوسف و زندانى شدن و  عزيز مصر شدن و ساير مطالب ،  خذمأ

) اعالم ۲. ( ۲۰) حيوة القلوب أليف عالمه مجلسى ۱براى نمونه مراجعه کنيد به: (
) کتب عهد قديم: سفر پيدايش باب ۴. ( ۲۲) قاموس کتاب مقدس ۳. ( ۲۱قرآن 
. ۱) کتاب مستطاب اقدس. ياد داشت ها و توضيحات ، شماره۵.  (۳۷. باب ۳۵

  .۲۳) تاريخ حبيب السير  ۶(



با نزول تفسير سورۀ يوسف که به قيّوم االسماء موسوم  در معارف امر بهائى »يوسف«
کر قطه اولٰى جّل کبريائه ذاست و در آثار بهائى به اعظم اشرف اثر از آثار حضرت ن

شده است. حکايت يوسف در دور بهى االنوار امر بهائى نيز نشئه اى جديد يافت و  
کتاب  ۱داشت شماره ذکر آن باشاره در کتاب مستطاب اقدس نيز  نازل شده و  ياد

مستطاب اقدس داللت بر آن دارد. و چون حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه مورد بى مهرى 
ى وفا قرار گرفتند و بعينه و بمراتب شديد تر و  ابتر از آن که حضرت يوسف را برادران ب

  برادران به َثَمن َبْخس فروختند. قمر ميثاق را برادران بى وفا و  ناکثين عهد با انتشار 
  ٤٣٨ص 

اوراق شبهات و  افكيات و افتراهاى سراسر کذب و بى اساس ، سعى به افول آن 
؛ غافل از آنکه اصابع يد مقتدر  جمال قدم جّل جالله و کوکب دّرى الئح نمودند 

عزّ کبريائه حامى ايشان است که در مکاتيب بکّرات و مّرات به رسيدن تاييدات جمال 
مبارك اشاره شده است. در بر رسى  و تحليل باوج رسيدن قمر ميثاق ، نه تنها در دورۀ 

 مٰى حضرت ولى امراهللميثاق بچشم عنصرى ديده شد، بلکه در دوران واليت عظ
جّل سلطانه با صدور تواقيع مهيمنه به ياران شرق و غرب مقام و منزلت و اهّميّت مرکز 

) Dispensation of Bahá’u’lláhدور بهائى ( منيع ميثاق را بيان فرمودند و در توقيع
نام مرکز ميثاق حضرت عبدالبهاء را شهرۀ آفاق فرمودند و فصلى از  آن سفر عظيم را 

به حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه اختصاص فرمودند تا طلعات ابدى االنوار مرکز ميثاق  
بر شرق و غرب عالم بتابد و  شّدت انوار  متالٔالٔ و خيره کننده اش قلوب محبّان آن 
سرور عالميان را منّور  ، و خّفاشان نقض و عهد را به حفره هاى تاريك سوق دهد که 

ندارند و مأنوس ظلمت و تاريکى در شب اند ؛ و بعد از تاب تحّمل انوار حقيقى را 
صعود موالى توانا اصابع مقتدر بيت العدل اعظم بحرکت و جوالن آمد و  ميثاق حّى 
ال يموت را اساس قرار فرمودند و  تصوير و شمائل مبارك و جاودانى و  ابدى االلصاق 

اوج رسيدن  ّحه ايست بر بهمبارك حضرت عبدالبهاء در  مرکز عالم بهائى دارالتشريع ص
قمر ميثاق و  سندى است محکم بر خذالن اهل عدوان و  شکنندگان عهد جمال 



: "يوسف  ۴اقدس ابهى. و اين بيت مبيّن وبال مآل و خسران حال ناقضين عهد است 
  که بده درم فروشى چه خرى. فردا که بنامۀ سيه در نگرى".

قّصۀ يوسف از  اهّم قصص  در معارف اسالمى . ادبيات عرب و فارسى :»يوسف«
و  حکاياتى است که تاثيرى عميق در ادبيات و  فرهنگ اّمت اسالمى گذاشته و  در 
اکثرى از حکايات و  اشعار شعراى معروف ذکرى از آن بميان آمده است. و اين تاثير 

ر بين آنست و داللت دارد بعميق حکايت يوسف در متون ادبيات عرب و فارسى  م
که وصف  در تحقيقى تحليلى مالحظه ميشود —تاثير انبياء و در تاريخ بى شبهه است 

حال يوسف و عاقبت حال پر وبال برادران ايشان در اين امر اعظم نيز با بى وفائى 
ميرزا محمد على ناقض اکبر  "مرکز قطب شقاق" و ميرزا بديع اهلل "بديع بد خصال" 

در  ادبيات فارسى و عرب تشابهاتى بغايت قريب دارد. براى مزيد اطالع به بعينه 
) حافظ : يوسف گمگشته باز آيد بکنعان غم ۱نمونه هائى از آن اشاره ميگردد: (

:  يوسف مصر  ۲۴) سلمان ساوجى۲مخور. کلبۀ احزان شود روزى گلستان غم مخور. (
) ۳را چه بيمست از کالب. (سعادت را چه باکست از ذئاب. آهوى صحراى گردون 

) ۴: دين بدنيا فروشان خرند يوسف را فروشند چه خرند. ( ۲۵امثال و حکم دهخدا 
، اشاره نموده  ۲۶) موالنا در فيه ما فيه ۵قرآن سوره يوسف و تفاسير  مربوط به آن. (

است به کسانى که حقيقت را نمى بينند و نميشنوند که مصداق برادران بى وفاى 
ثاق است : "حق تعالى مهر کرده است بر گوش ايشان و بر چشم و دل ايشان مرکز مي

) شرح ۶تا چشم لون ديگر بيند يوسف را گرگ بيند و گوش لون ديگر شنود،". (
  : اين َنَفس جان دامنم بر تافته است. بوِى پيراهان يوسف يافته است. ۲۷مثنوى 

َمن جآَء ِبالحَسَنة َفلَُه َعشر : "  ۲۸) در لوحى از قلم مبارك صادر. قوله االحلٰى ۹(
سوره انعام است که بصورت مثال در گفتار   ۱۶٠/٦قسمتى از آيۀ  مأخذ".  اَمثالها

َلُه َعْشُر َمن َجاء ِبالَْحَسَنِة فَ  بزرگان قبل از ظهور امر بديع ذکر شده است قوله تعالٰى  : "
يِِّة َفَال  ْمَثاِلَها َوَمن َجاء ِبالسِمثَْلَها َوُهْم َال ُيْظَلُمونَ ا الآورد  "  (ترجمه:کسيکهُيْجَزى ا

نيکى را پس مر او راست ده چندان). سلمان ساوجى آنرا بصورت شعر نيز بيان کرده 



: ببخش مال و مترس از کمى که هر چه دهى جزاى آن بيکى ده زداد گر  ۲۹است 
  ام. يابى . و نيز رجوع کنيد به نافه سى

  ٤٣٩ص 
در  .  آب صافى را گل آلود کنند تا در اين گل آلودى ماهى صيد نمايند") "۱۱(

بعضى نفوس ضعيفۀ نو هوس از اهل :  « ۳۰لوحى از قلم مبارك صادر. قوله االحلٰى 
غرض و بي خبر از زلزلۀ بغض و عداوت متزلزل شده و همت را گماشتند که عهد و 

ل آلود کنند تا در اين گل آلودى ماهى ميثاق الهى را محو نمايند و آب صافى را گ
  ».صيد نمايند

. بغضا و شقاق آب را گل آلود ميکند ماهى بگيرد:  ۳۱امثال و حکم دهخدا   مأخذ
ميان دوستان خويشاوندان ايجاد ميکند تا خود از عداوت آنان فايده برد. تمثل : بهتر 

  گيرند صيد ز آب گل آلود.
:  "فالنسبة  ۳۲قلم مبارك صادر. قوله االحلٰى  در لوحى از» الولد سر ابيه« )۱۲(

  ) ".الولد سر أبيه الحقيقية (
حديث . فرزند راز  و نمودار  الولد سر ابيه ..  ۳۳)  امثال و حکم دهخدا ۱( مأخذ 

  پدر باشد. اقتباس:
  بهر اين فرمود آن شاه نبيه            مصطفى  که الولد  سر ابيه  . مولوى .

  جان سفيه          کاتشى بود   الولد سر ابيه .  مولوى .شعله ميزد آتش 
 ۱۸۵)  در کتاب مصابيح االنوار فى حّل مشکالة االخبار در ذيل حديث شماره ۲(

ما : « ۳۴، آنرا جزء اخبار نقل و  در اينخصوص مطلبى درج نموده است باين شرح 
  ».روي  فى بعض االخبار المرسلة : أن الولد ِسّر أبيه

در متن لوح مبارك  در مقابل نسبت مجازى بکار رفته است. قوله علّت نقل قول 
انما العبرة فى االخالق ليس فى االعراق . اذا وافق حسن االخالق : « ۳۲االحلٰى 

  .»شرف االعراق . فالنسبة حقيقة (الولد سر أبيه) و اذا خالف فالنسبة مجازية
  



  مآخذ و منابع
  
  .۱۸۰ص  ۲م . ج   ۱
  .۱۳۸۹ص  ۳ل و حکم دهخدا ج امثا  ۲
  .۱۸۰ص  ۲م . ج   ۳
  .۲۰۶۴ص  ۴امثال و حکم دهخدا ج   ۴
  ، رديف ث.۴۴ص  ۱۴لدهخدا ج   ۵
  .۱۸۸ – ۱۸۹صص  ۲م . ج   ۶
  .۱۹۰ص  ۲م . ج   ۷
  .۲۲۴ص  ۳۸، همان مأخذ ج  ۱۶۵ص  ۱۵لدهخدا ج   ۸
  .۱۰۶ص  ۴۶لدهخدا ج   ۹

  .۱۰۶ -۱۰۹ص  ۴۶لدهخدا   ۱۰
  .۲۲۴و ص  ۲۲۱ -۲۲۲صص  ۳۸لدهخدا ج   ۱۱
  .۵۶و ص  ۳۴۰ص  ۳۸لدهخدا ج   ۱۲
  .۲۴۴ص  ۲م . ج   ۱۳
  .۵۷۳ص  ۲امثال و حکم دهخدا ج   ۱۴
  .۱۲۵ص  ۱م . ج   ۱۵
  .۶۹۵ص  ۲امثال و حکم دهخدا ج   ۱۶
  .۲۴۱ص  ۱م . ج   ۱۷
  .۸۱۲ص  ۲امثال و حکم دهخدا ج   ۱۸
            .۲۶۹م . ج  ص   ۱۹
حيوة القلوب. در قصص پيامبران و اوصياء ايشان. عّالمه محمد باقر   ۲۰

  .۱۷۱ – ۲۰۳صص  ۱مجلسى ج 
  . تاليف دکتر محمد خزائلى.۶۶۹اعالم قرآن ص   ۲۱



  .۹۶۶قاموس کتاب مقدس ص   ۲۲
  . تاليف خواند مير.۶۷و   ۶۰صص  ۱تاريخ حبيب السير ج   ۲۳
  .۸۵ص  ۲امثال و حکم دهخدا ج   ۲۴
  .۵۷۳ص  ۲دهخدا ج  امثال و حکم  ۲۵
    . تاليف موالنا جالل الدين رومى.۲۶فيه ما فيه ص   ۲۶
  . تاليف حسين بن۷۱ص  ۲جواهر االسرار و زواهر االبرار.شرح مثنوى ج   ۲۷

  خوارزمى. مقدمه و تصحيح دکتر محمد جواد شريعت.
  .۱۳۱ص  ۴م . ج   ۲۸
  .۱۷۴۰ص  ۴امثال و حکم دهخدا ج   ۲۹
  .۴۱۱ص  ۳م . ج   ۳۰
  .۹ص  ۱ال و حکم دهخدا ج امث  ۳۱
  .۸ص  ۱م . ج   ۳۲
  .۲۸۱ص  ۱امثال و حکم دهخدا ج   ۳۳
  .۳۲۶ص  ۲مصابيح االنوار فى حّل مشکالة االخبار ج   ۳۴

 تاليف سيّد عبداهلل شبر.
۴۴۰ص  

 

 

  سى و چهارم نافه
  

مکاتيباصطالحات و ادعيه اسالمى در   



 

۴۴۱ص   

 

  سى و چهارم نافه
  مکاتيباصطالحات و ادعيه اسالمى در 

حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در مکاتيب مبارکه به تفصيل و نيز باختصار تعداد 
اى که احباصطالحات موجوده در معارف اسالمى و ساير اديان سلف را  بيشمارى از

الهى از ساحت اقدس سؤال نموده و  قلم مبارك تبيين، بوضوح قلم بطالن بر آن 
عتيقه کشيده و عالم امر را از آن مراسم و عادات که رخنۀ آنها بعلت   عادات و اذکار 

ورود معتقدين به اديان قبل در ظّل امر جديد امکان پذير بود مقدس فرموده اند. 
بعنوان نمونه سؤاالتى است که احباى الهى در عرايضى به ساحت اقدس تقديم و 

  اجوبه روشن از قلم مبارك تبيين صادر گرديد.
: "اى بندۀ آستان مقدس از  ۱قوله االحلٰى  مندوب . اذکار . اوراد مسنون ،.  نوافل

نوافل و مندوب و اذکار و أوراد مسنون سؤال نموده بوديد . در اين دور آنچه منصوص 
اوراد و أذکار و نوافل و مندوب مخصوص غير مفروض. اما قرائت  فرائض است اما

  .اختصاص نداشته" هر مناجات بعد از نماز محبوب و مقبول
: جمع نافله. عبادتى که عمل بدان واجب نباشد. نماز هاى  ۲. در کتب لغت  نوافل

  .سنت که واجب نباشد. نماز هاى مستحب
: کسى که وى را براى انجام دادن مهمى برگزينند و بجائى  ۳در کتب لغت  مندوب
  فرستند.
: ذکر . ياد کردن. ثناء ، ستايش  ۴) فرهنگ معين ۱: (ذکر در کتب لغت . :   اذکار

. دعا ، ورد ، ؛ جمع . اذکار. مجمع صوفيان که در انجا همه با هم ذکرى را 



: ذکر . بدان که ذکر  ۵فرهنگ اصطالحات عرفانى   )۲( .مداومت کنند.  بيان کردن
  .، ياد کردن حق تعالى است در بدايت کار به تکرار اسم آن حضرت

: ورد . پاره اى از خواندنى از   ۶) فرهنگ معين ۱غت :  (در کتب ل  اوراد مسنون
) لغتنامه دهخدا ۲قرآن و جز آن ، دعائى که کسى همه روزه خواند ، جمع . اوراد. (

:  ۸ مسنونرآن مجيد و ادعيه و جز آن که شخص همه روزه ميخواند ؛ r: جزوى از  ۷
 مستحب. مندوب.

  
 
 
 
  
  

  و منابع  مآخذ
  .۲۵۵ص  ۳م . ج   ۱
  .۴۵۹۵و  ۴۸۲۹صص  ۴فمعين ج   ۲
  .۴۳۸۸صص  ۴فمعين ج   ۳
  .۱۶۱۱ص  ۲فمعين ج   ۴
  .۴۰۲فرهنگ اصطالحات عرفانى. ص   ۵
  .۵۰۰۱ص  ۴فرهنگ معين ج   ۶
  .۱۵۸ص  ۴۵لدهخدا ج   ۷
  .۴۴۴. ص ۴۱لدهخدا ج   ۸

 

    



  ٤٤٢ص 
  

  

  نافه سى و پنجم
  نقل مندرجات کتب عهد قديم و جديد

٤٤٣ص   

   



 

  نافه سى و پنجم
  مندرجات کتب عهد قديم و جديدنقل 

حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در مکاتيب مبارکه به تفصيل و نيز باختصار تعداد  مقدمه
مندرجات عهد عتيق و عهد جديد را براى توجيه بيانات مبارکه و در    بيشمارى از 

روشهاى استدالل نقلى و در مواضعى براى بيان نصائح و اندرز هاى مبارکه نقل 
ديم در کتب عهد ق در مسائل مندرجهى باجمال و مرور  ى باختصار تحقيق .فرموده اند
مأخذ بيان مبارك (در صورت  )۲) علّت بيان مبارك. (۱عبارت است از : ( و جديد

) مأخذ بيان مبارك در کتب عهد قديم ۳و آيات نزولى. ( امکان) در الواح قلم اعلىٰ 
) . و يا مضمونى و جديد (در صورت امکان بصورت کلمه به کلمه و يا نقل مفهومى

) در مواردى که شرح ۵() نظرات علماى نصارى در ارتباط با موضوع و مطلب. ۴(
گرديده است و  نظر باينکه تحقيق » mashal (parable)َمَثلْ «ل و نقل مندرجات انجي

امثال: انجيل خارج از بحث اين قسمت است عالقمندان را به کتبى که در «در 
اينخصوص تاليف گرديده ارجاع مينمايد که محققين در علوم انجيل اکثرًا متفق 

) است و معانى extended metaphorالقولند که مثلهاى در انجيل از متشابهات (
ظاهرى آن مقصود نيست که در موارد عديده اى در الواح تبيينى و  ايقان شريف 
حقائق مستوره در آنها از قلم وحى و الواح تبيينى نازل گرديده که آن متشابهات در 
  قرون و اعصار متمادى و حال سبب احتجاب و اعراض اقبال اديان بعدبوده و هست.

لواح در ا  نقل بيانات مبارکه در کتب عهد جديد و قديم در مآخذ روش تحقيق
م و جديد مالحظه ميشود. اول، يبسيارى به دو صورت نقل مندرجات کتب عهد قد

دس هاى موجود عربى و فارسى کتاب مقنقل کلمه به کلمه و يا متن کامل که در ترجمه
ود که در هر موجود است و در  بعضى مواضع نقل به مفهوم آن مندرجات ديده ميش

مورد به آن اشاره شده است. الزم به ذکر اين مطلب است که با وجود سعى و کوشش 



بسيار بعلّت محدود بودن مآخذ و مراجعى که در نزد اين عبد است موفق به بعضى از 
  مآخذ نگرديد و  براى اين کوتاهى در اتمام مطالب، طلب پوزش و عفو مينمايد.

 در تحقيقات اين فصل در بعضى مواضع که  ءعبدالبها مفاوضات و مکاتيب
بيان مشابهى و يا تبيينى با موضوعى مشترك در مکاتيب و مفاوضات مالحظه شد به 
بيانات مبارکه در مفاوضات نيز استناد گرديد. براى نمونه در مکتوبى در اشاره به 

التى به ابعد از بيان مطلبى و جواب به سؤ جّل کبريائه ظهور کلّى جمال اقدس ابهىٰ 
ست. قوله ه امخاطب لوح اشاره ميفرمايند که اين مطلب در مفاوضات نيز تصريح شد

 و تمالٔ االنوار… و اما ما سئلت من االٓية الموجودة في سفر الدانيال : « ۱االحلٰى 
مشارق االرض و مغاربها ( يومئذ يفرح المؤمنون) و أما االلف و المائتين و التسعون 

ما هو مصرح کيومًا الذى فى االٓية السابقة المبشرة بالظهور الکلى هى بحساب قمرى 
  .»فى المفاوضات

  بهاءعبدال تبيينات مبارکه در خصوص مندرجات کتب عهد قديم در مکاتيب
 ۲در لوحى است. قوله االحلٰى  مندرجات تورات و قصص آنبيانات مبارکه در باره 

و اما ما هو المزبور فى التوراة من امر لوط و صباياه و  االرتداد هذه اضغاث احالم « :
ما انزل اهلل بها من سلطان . تلك اقاويل المؤرخين من اهل الکتاب .  و اعلموا ان 

سالم أو ما امر به. و ما القصص فهذا التوراة ما هو منزل في االلواح على موسى عليه ال
امر تاريخى کتب بعد موسى عليه السالم. و برهان على ذلك ان في السفر االخير کتب 
الحوادث التى وقعت بعد موسى و اخبر عنها. و هذا دليل واضح و مشهود بأن القصص 

االقوال التى هى القصص و  كدّونت بعد موسى عليه السالم فال اعتماد على تل
  لروايات و ما انزل اهلل بها من سلطان الن الکتاب الکريم و الخطاب العظيم هو الواح ا

  ٤٤٤ص 
التى اتى بها موسى عليه السالم من الطور او ما نطق به مخاطبًا لبنى اسرائيل بنص 

ال تستغربوا من اخبار صدرت من اقالم المؤرخين  كقاطع من االحکام. بناء على ذل
 ."يست من االٓيات المحکمات فى الزبر و االلواحمن بعد موسى النها ل



 جمال قدم جّل اسمه االعظم در لوحى ميفرمايند  قوله تعالى مأخذ در آثار قلم اعلىٰ 
حق جّل جالله در هر ظهور تصديق کتب خود را که از قبل نازل شده نموده : «  ۳

چنانچه رسول اهلل روح ماسواه فداه تصديق تورات و انجيل را فرموده اند و همچنين 
 و لکن توراتى را که حقدر اين ظهور تصديق فرقان و مادونه از کتب  مقّدسه شده 

ن مقام اين کليم من عنداهلل جارى شده قبول نموده نفس کلماتى است که از لسا
حال مختصر ذکر شد اگر حق جّل جالله بخواهد از بعد مفّصًال از قلم اعلى جارى 

مسائلى که قلم مبارك تبيين براى روشن شدن اذهان نسبت به   تحقيق —»خواهد شد
مسائل تاريخى مندرجه در تورات صدور يافته از اهّم تبييناتى است که قلم ملهم 

است  كرت عبدالبهاء نور حقيقت را به حوادثى که حقيقت آن وقايع مبهم و تاريحض
اين حقائق بوضوح مالحظه مي شود که مضمون آنها  كتابانده است. در تبيين مبار

) از طرف خدا ۱به اين شرح است: اول ، مطالب مندرجه در  باره لوط و صبايا (
) بدان که در تورات اوامر و ۲. (نازل نشده است  و آنها نقل اقوال مورخين است

الواحى است که به حضرت موسى نازل شده است و آنها الواحى است که در اين 
سفر کريم به حضرت موسى در طور  رسيد و آن قسمت از  کلمات الهى که خطاب به 

از  آيات  توراتش ) ساير  مندرجات۳بنى اسرائيل بنص قاطع از احکام نازل شد. (
        محکمات  نيست.

ذکر آدم. مقصد از ايجاد خلقت روحانى است. » . ابوالبشر«حضرت آدم  ) ۱(
وبى . در مکتخلقت عالم شش هزار ساله نيست و قديم است. خالق را مخلوق بايد

حضرت آدم که در کتب مقدسه مذکور » اما قضيه ابوالبشر"« : ۴صادر. قوله االحلىٰ 
اد خلقت روحانيست و وجود رحمانى ... تأويل دارد و تفسير خواهد.  مقصد از ايج

اين کارخانه قدرت قديم شش هزار ساله نيست بسيار پيش از اين است. چنانکه 
بدالئل و براهين قاطعه عقليه و اکتشافيه بر اهل معارف و علوم در اين عصر نورانى 
معلوم گرديد... حق اليزال بجميع اسماء و صفات متصف و آنچه از لوازم اين اسماء 

 —"و صفات است لم يزل بوده و خواهد بود خالق را مخلوق بايد و رازق را مرزوق شايد



زم در  کتب مقدسه تاويل ال›› آدم ‹‹ذکر  مطلب اول ، خالصه تاويل و تفسير مبارك
خلقت عالم . مطلب سوم، مقصد از ايجاد خلقت روحانى است مطلب دوم ،دارد. 

  خالق را مخلوق بايد. چهارم،مطلب شش هزار ساله نيست و قديم است.  
در لوح از  نزاع و جدال سبب حرمان است  و حکايت حضرت آدم و شيطان) ۲(

مالحظه کنيد که حضرت آدم و سائرين در جنّت بودند «  :۵قلم مبارك عزّ صدور يافت 
بمجّرد آنکه در جنّت عدن در ميان حضرت آدم و شيطان نزاعى حاصل گشت جميع 

تا آنکه نوع انسان عبرت گيرد و آگاه شود که نزاع و جدال سبب از جنّت خارج شدند 
حرمان است حتّى با شيطان لهذا در اين عصر نورانى بموجب تعاليم الهى حتّى با 

  .»شيطان نزاع و جدال جائز نه
"ان يجعل قلبك مرآة صافية لطيفة مصيقلة :  ۶. قوله االحلىٰ معني آية التوراة) ۳(

. حتى ينطبع فيه صور المالٔ أالعلى و هذا معنى آية التوراة. متقابلة لملکوت االبهى
) و خدا ۲۶«(سفر پيدايش باب اول :  مأخذ —"لنخلقن انسانا على صورتنا و مثالنا

) پس خدا آدم را بصورت ۲۷گفت آدم را بصورت ما و موافق شبيه ما بسازيم ...(
: ) ۲۶(» . خود آفريد. نَْسانَ «َوَقاَل اهللُ ُطوَن َعَلى  َنْعَمُل االَعَلى ُصوَرِتَنا َكَشَبِهَنا، َفَيَتَسل

َماِء َوَعَلى الَْبَهأِِم، َوَعَلى ُكلِّ االْرِض، َوَعَلى َجِميِع  َسَمِك الَْبْحِر َوَعَلى َطيِْر الس
باَباِت الِتي َتِدب َعَلى االْرضِ  نَْساَن َعَلى ُصوَرِتِه.) ۲۷(». الد َعَلى ُصوَرةِ  َفَخَلَق اهللُ اال 

  اهللِ َخَلَقُه. َذَكًرا َوانَْثى َخَلَقُهْم.
» و اما سينه بند حضرت هارون "« :  ۷. قوله االحلٰى سينه بند حضرت هارون) ۴(

  که عبارت از دوازده سنگ بود . 
  ٤٤٥ ص

در » ندسينه ب«  مأخذ —"آنسنگها دوازده سبت بود که سينه بندحضرت هارون بود
مذکور است. در قاموس کتاب  ۳۰الى  ۱۵، آيات ۲۸سفر خروج تورات در باب 

قطعۀ پارچۀ … سينه بند عدالت : « ۸نوشته شده است  باين شرح مقدس توضيحى
) ۴۰الى  ۱۵قالب دوزى اعالئى است که باندازۀ ده گرۀ مربع ميباشد (سفر خروج 



و از دو قطعه پارچه قالب دوزى که ايفود از آن  خود قرار ميداد ۀو کاهن بزرگ بر سين
يشد ترتيب داده شده بود و داراى رويه و آسترى بود کيسه مانند که بر رويه آن مساخته 

گانه دوازده قطعه از سنگهاى گرانبها که بر هر يک از آنها يکى از اسماء اسباط دوازده
  »محکوک بود تعبيه کرده

: ۹. قوله العزيز  ود از ذبح و قرباني . سرّ فداذکر اسحق و اسمعيل . مقص  )۵(
"مقصود از ذبح و قرباني در کور حضرت خليل مقام فدا بود نه مراد قصابي و خونريزي 

کل ذبيح هستند. و کل فدائيان سبيل الهى. و کل بقربانگاه عشق شتافتند. لهذا …
حق سمعيل و اس(و از اين گذشته) در مقام توحيد ا… اسحق و اسمعيل هر دو ذبيحند

حکم يك وجود دارند. عنوان هر يک بر ديگرى جائز است. و اما در توراة ذکر اسحق 
است. و همچنين در أحاديث حضرت رسول نيز ذکر اسحق هست. و ذکر اسمعيل 
هر دو. و اين عبد ذکر اسمعيل را نموده بحسب اصطالح قوم چون در السن و افواه 

و باب  ۱۶سفر پيدايش باب  تورات) ۱(  ذمأخ —أهل فرقان ذکر اسمعيل است."
از متن جواب مبارک  علّت نقل—۱۷الى  ۱/  ۲۲و باب  ۱۷آيه  ۲۱و  باب  ۱۷

در  كبسهولت معلوم ميشود که بيانات مبارکه در جواب سائل است که از حضور مبار
 —. ۱۷الى  ۱آيات  ۲۲بارۀ اينکه  در تورات ذکر ذبح اسحق شده است در باب 

حى استدعا نموده که علّت اينکه در لو كميرسد که سائل از حضور مبار بنظر تحقيق
اين عبد «  : ۹. قوله االحلٰى اندجواب مرقوم فرموده ،اندذکر ذبح اسماعيل را فرموده

و نيز در معارف امر ذکر ذبح اسماعيل » ذکر اسمعيل را نموده بحسب اصطالح قوم
احمد  كطۀ اولى بعد صعود فرزند مبارگرديده است (بعنوان نمونه بيانات حضرت نق

: "اللّهم يا الهى کاش  اين ابراهيم ترا هزار اسمعيل بود تا همه را در  ۱۰ که ميفرمايند
  راه محبّت تو قربانى مينمود." 

" مقصود از ذبح و قربانى در کور  : ۹. قوله االحلٰى مقصود از ذبح و قربانى . سرّ فدا
ّر فدا س و .اين سّر فدا ست  .راد قصابى و خونريزى حضرت خليل مقام فدا بود نه م

(از جمله) فراغت از نفس و هوى و جانفشانى در سبيل  . معانى بيحد و  شمار دارد



اهلل (واز جمله) محويت و فناء دانه و ظهور در شجر و ثمر و انقطاع از ما سوى .ى ده
ئون حقيقت بجميع ش ۀ(و از جمله معنى سّر فدا)  اينست که نقط…  بجميع شئون  

يعنى   .و آثار و احکام و افعال در مظاهر کلى و جزئى ظاهر و مشهود و عيان گردد 
يح هستند کل ذب… ر او  او قلوب مستشرق از انو .نفوس مستفيض از اشراقات او شوند 

و اسماعيل  لهذا اسحق  .و کل بقربانگاه عشق شتافتند .و کل فدائيان سبيل الهى .
  ."دهر دو ذبيحن

"انسان را امتياز از حيوان بچند چيز  : ۱۱ قوله االحلىٰ  .امتياز انسان بر حيوان) ۶(
است اول صورت رحمانيّت است و مثال نورانيّت  چنانچه در تورات ميفرمايد لنعملّن 
انسانًا على صورتنا و مثالنا اين صورت رحمانيّت عبارت از جمعيت صفات کماليّه 

قيقت جلوه بر حقائق انسانيّه نمايد و از اعظم صفات است که انوارش از شمس ح
  ).۳رجوع کنيد به قبل شماره ( مأخذ—کماليّه علم و دانائى است"

"به يحيائي سابق و يموتي الحق بگوئيد  : ۱۲قوله االحلٰى  .سامري و عجل) ۷(
سامري و عجل را بني اسرائيل بجهت خويش مثل ناقضين تراشيدند نه حضرت يوشع 

... اگر جمال قدم تو را خطاب فرمايد که مرکز ميثاق مرا و فرع منشعب از ابن نون
اصل قديم مرا و منصوص کتاب مبين را و مبيّن کتابرا چگونه عجل خواندي أي يحيى 

 عجل سامرى . حيائي چه جواب خواهى داد" و نيز رجوع کنيد به نافه بيست و يکم.
  » سامرى«رديده است. براى مقصود از قبل ذکر سامرى گ هتب مقّدسکامر و  فدر معار

  ٤٤٦ص 
در معارف امر رجوع کنيد به مسائلى که در متون الواح مبارکه در نقض عهد اعلى و 

 و  ه نقض عهدآن ک ريانات مبارکه در علّت ذکبه است که به تفصيل دعهد ابهى گردي
ميثاق است گرديده و  نيز هر کسى که نقض مظهر ظهور را ميکند نيز اشاره شده است. 

که اعراض حاجى کريم خان کرمانى که  ۱۳ براى نمونه رجوع فرمائيد به ايقان شريف
سامرى «خود را جانشين سيّد کاظم رشتى ميدانست و مّدعى علوم بسيار و عجيبه بود 

   .۱۴ بيشتر رجوع فرمائيد به قاموس ايقان عنوان شده است. براى تفصيل» جهل



"و اما ما هو المزبور فى  : ۱۵ قوله االحلىٰ  .امر لوط و صباياه مذکور در تورات) ۸( 
هذه اضغاث احالم ما انزل اهلل بها من سلطان. التوراة من امر لوط و صباياه و االرتداد 

براى تفصيل رجوع کنيد به کتاب عهد  ".تلك اقاويل المؤرخين من اهل الکتاب
  قديم ، کتاب اّول تواريخ ايّام.

"و سليمان عليه السالم قال هب لي ملکا ال ينبغي  :۱۶قوله االحلىٰ  .سليمان نبى) ۹(
الحد من بعدي و هذا أمر ممدوح و مقصد مرغوب و ما عدا ذلك اذا نسب شأن من 

نزل غيرهم. فاذا قلنا آمن الرسول بما أ الشئون الى مظاهر الحي القيوم ال يقاس بشئون
وحى که سائل، در ل علّت نقل گفتۀ سليمان نبى —" اليه ليس ايمانه کايمان السائرين

نموده بعد از حمد و ثناى خداى متعال در جواب، » صراط و رأى صواب«سؤال از  
و  کتاب: "(أيها الحبيب النورانى)  قد اطلعت بمضمون ال۱۷ ميفرمايند قوله االحلىٰ 

الصراط و الرأى الصواب لعمري الهمك بذلك السؤال رب االرباب  سواء السؤال عن
الن االٓراء اختلفت و العقول ذهلت والعقائد تشتت فى تلك المسألة الغامضة المعضلة 

و اني مع عدم المجال و تشتت البال و تتابع البلبال أبادر الى  .بين االصحاب 
ي أمل اال و ليس ل .اعتى و فقري في العلوم وفاقتي الجواب مقرًا بضعفي و قلة بض

کيم ان عصيان آدم عليه السالم في ذکر الح .تأييد ربي (فأقول)  و على اهلل التکالن 
حق جد له عزما)  و قال بنأتى و قال اهلل سبحانه و تعالى (و عصى آدم ربه فغوى و لم 

 ن أن لن نقدر عليه فنادي فيذي النون عليه السالم (و ذا النون اذ ذهب مغاضبًا فظ
 ام که مأخذ اکثر آياتبراى مزيد اطالع رجوع فرمائيد به نافۀ سى -… "الظلمات) 

منقول در اين لوح مبارك با مراجعه به ساير کتب نقل گرديده است. رجوع کنيد به 
فرموده و آيات  رد عصيان و خطاى مظاهر الهى را عبدالبهاءکه حضرت  ۳۰نافۀ 

  اند.آيات متشابهات تأويل و تفسير فرمودهمذکوره را 
و أما ما ": ۸۱قوله االحلىٰ  .طوبى لمن يرى الفا و ثالثمائة و خمسة و ثالثين) ۱۰(

 طوبى لمن يرى الفا و ثالثمائة و خمسة و«سئلت من االٓية الموجودة في سفر دانيال 
لوع شمس التاريخ ينقضى قرن من ط كهذه سنة شمسية ليست بقمرية الن بذل» ثالثين



الحقيقة و  تعاليم اهلل تتمکن فى االرض حق التمکن . و تمالٔ االنوار مشارق االرض 
و مغاربها ( يومئذ يفرح المؤمنون) و أما االلف و المائتين و التسعون يومًا الذى فى االٓية 

 -اوضاتفالسابقة المبشرة بالظهور الکلى هى بحساب قمرى کما هو مصرح فى الم
در اصحاح (باب) دوازدم کتاب دانيال است که تفسير کاملى در  ۱۲نقل آيۀ  مأخذ

نيز  ارتباطى  ۱۳نظر باينکه آيۀ  .مفاوضات حضرت عبدالبهاء نيز درج شده است
ُطوَبى ِلَمْن َينَْتِظرُ َوَيبُْلُغ اَلى االْلِف َوالثَالِث ) ۱۲«(دارد نقل ميگردد:  ۱۲مستقيم با آيۀ 

ا انَْت َفاْذَهْب اَلى النَِّهاَيِة فَتْسَتِريَح، وَتُقوَم   ). )۱۳ٍة َوالَْخْمَسِة َوالثَالِثيَن َيْوًمامِ  ما
) خوشا بحال آنکه انتظار ۱۲« (ترجمۀ فارسى اينست:  .»ِلُقرَعِتَك ِفي ِنَهاَيِة االيامِ 

 مستريح که تا بآخرت برو زيرا) اّما تو ۱۳کشد و بهزار و سيصد و سى و پنج روز برسد (
وع براى تفصيل بيشتر رج ».خواهى شد و در آخر ايّام در نصيب خود قائم خواهى بود

 کنيد به مفاوضات.
: "در خصوص ۱۹ قوله االحلىٰ  .از اصحاح تاسع دانيال ٢٦تأويل و تفسير آيه ) ۱۱(

) معنيش ٢٤) از اصحاح تاسع دانيال سؤال نموده بوديد که هر چند آيه (٢٦آيه (
) هنوز حقيقتش مجهول . اى يار مهربان . بدان که در آيه ٢٦واضح شد . اما آيه (

  ) نيز هفت هفته و شصت و دو هفته بيان ميفرمايد . و تفصيلش اينست . دو ٢٥(
  ٤٤٧ص 

يم يک تاريخ بدايتش صدور امر ارتاکزرس بتجديد بناى اورشل تاريخ بيان ميفرمايند .
. و نهايتش صعود حضرت مسيح . و آن هفتاد هفته است . و تاريخ ثانى بدايتش از 
اتمام بناى اورشليم است تا صعود حضرت مسيح شصت و دو هفته است . زيرا 

است . و  سال تجديد بناى اورشليم هفت هفته  امتداد يافته که عبارت از چهل و نه
از تاريخ اتمام بناى بيت تا صعود مسيح شصت و دو هفته . و در هفتة شصت و سيم 
که متصل بآن است و در عقب آن مطابق صعود مسيح است اين هفت هفته مدت 
بناى تجديد اورشليم است . پس چون بدايت تاريخ را صدور امر ارتاکزرس نمائى 



يخ را از اتمام و انتهاى بناى اورشليم گيرى . هفتاد هفته ميشود . و چون بدايت تار
  شصت و دو هفته شود. " و نيز رجوع کنيد به مفاوضات.

: "ميفرمايد (اما من ۲۰ قوله االحلىٰ در لوحى است.  »ولى من زنده است« )۱۲(
. ادر اينج ولىدانستم که ولى من زنده است. و ديگرى بر زمين قيام خواهد نمود). 

است . مراد آنکه ناصر و معين من حق است  ى ثانيش جانشينمعن. و مراد خداست
و يا بعد از من جانشين در مقام من قيام خواهد نمود و من بعد از خود جانشينى دارم 
. و چون از اينعالم صعود نمايم مشاهدۀ جمال الهى را بدون چشم ظاهرى کنم. و 

نى صر جسدى ندارد. يعهمين آيه دليل است که از اينعالم بعالمى خواهد رفت که ب
جمال  ۀجسمانى نيست . روحانى محض است . و در آنعالم ببصيرت روح مشاهد

در  »ولى«معنى  تحقيق —۱۹/ ۲۵  -۲۷کتاب ايوب باب  مأخذ.—اهلل نمايد."
سفر ) ۱( :: خويش ۲۱ خويش و آقا به اين شرح استدر معانى  قاموس کتاب مقدس

ميباشد روت  كو گاهى قصد از خويش خيلى نزدي ۵/ ۸اعداد سفر  ۲۵/۲۵الويان 
اشعياء ؛  ۲۳/۱۱امثال سليمان ؛  ۷۸/۳۵مزامير  ؛۲۵/۱۹ايوب  :) آقا۲. (۲۰/۲
۸/۵۴.  
: "عمانوئيل فى الحقيقه مبشر برجوع ثانى حضرت ۲۲ قوله االحلىٰ  عمانوئيل ،) ۱۳(

) اشعياء ۱( :۲۳نوشته شده  عمانوئيلدر قاموس مقدس در ذيل  .مأخذ —مسيح بود"
 باکره كبنا بر اين خود خداوند بشما آيتى خواهد داد اين: «۱۴شماره  ۷نبى باب 

 ۱) متى باب ۲» . (حامله شده پسرى خواهد زائيد و نام او را ِعّمانوئيل خواهد خواند
واهد د و نام او را عّمانوئيل خيباکره آبستن شده پسرى خواهد زائ كکه اين: «۲۳شماره 

(خدا با ماست) اسم پسرى   عمانوئيل) « ۳» . (ش اينست خدا با ماخواند که تفسير
لکن رمزًا اشاره بهمان عمانوئيل است  ۷/ ۱۴که در ايّام اشعياى نبى تولّد يافت اشعيا 

 .»وارد گشته مالحظه در مسيح ۱/ ۲۳که در انجيل متى 
  تاويالت مبارکه در مسائل مندرجات کتب عهد جديد



: "قال المسيح ۲۴". در لوحى است. قوله االحلٰى الروح فهو الروحالمولود من ) "۱۴(
انجيل  ۳در اصحاح  ۶نقل آيۀ  مأخذ —»"المولود من الروح فهو الروح«له المجد 

ترجمه در  ». َالَْمْوُلوُد ِمَن اْلَجَسِد َجَسٌد ُهَو، َوالَْمْوُلوُد ِمَن الروِح ُهَو ُروحٌ «يوحنا است: 
آنچه از جسم مولود شد جسم است و آنچه از روح «اينست:  انجيل يوحناى فارسى
و نيز در رسالۀ دوم پولس رسول بقرنتيان مطلب مشابهى ». مولود گشت روح است

بنابرين ما بعد از اين : « ۱۶شماره  ۵است که مترادف اين موضوع است. باب 
هيچکسرا بحسب جسم نميشناسيم بلکه هرگاه مسيح را هم بحسب جسم شناخته 

ه در  حضرت عبدالبهاء جّل ثنائ علت نقل آيه —» بوديم االٓن ديگر او را نميشناسيم
لوحى که در جواب به سؤال يکى از زائرين در بارۀ روح بطور اعم و اخص در بارۀ 
روح انسانى و رجوع آن به عالم ناسوتى (عالم حيات ظاهرى انسان) ، بيانى به اين 

واما «(اند قوله االحلى: اشاره فرموده ۳در باب  ۶شرح دارند که در متن آن به آيۀ 
سئلت عن الروح) و رجوعه الى هذا العالم الناسوتي و الحيز العنصري (اعلم) ان الروح 
کلياته تنقسم الى االقسام الخمسة. روح نباتي. روح حيواني. روح انساني. روح 

  ناطقة المدرکة (واما الروح االنسانى) عبارة القوة ال… ايماني. روح قدسي الهي
  ٤٤٨ص 

للکليات و المعقوالت والمحسوسات فهذه االرواح في اصطالح کتب الوحى و عرف 
أهل الحقيقة ال تعد روحا الن حکمها حکم سائر الکائنات من حيث الکون و الفساد 
و الحدوث و التغيير و االنقالب کما هو مصرح في االنجيل. حيث يقول (دع الموتى 

المولود من الجسد جسد هو . و المولود من الروح فهو الروح. و ليدفنوها الموتى) 
الحال ان الذى کان يدفن ذلك الميت کان حيا بحياة نباتية و روح حيوانى و روح 
ناطق انسانى . اما المسيح له المجد حکم بموته و عدم حياته . حيث ان ذلك 

ثة هذه االرواح الثال الشخص  کان محروما من الروح االيماني الملکوتي . و بالجمله
ال عود لها و ال رجوع لها بل انها تحت االنقالبات و الحدوث و الفساد (و اما الروح 
االيماني الملکوتي) عبارة عن الفيض الشامل و الفوز الکامل و القوة القدسية و 



التجلى الرحمانى من شمس الحقيقة  على الحقائق النورانية المستفيضة  من حضرة 
. و هذا الروح به حيوة الروح االنساني اذا أيد به کما قال المسيح له المجد  الفردانية

(المولود من الروح فهو الروح) و هذا الروح له عود و رجوع النه عبارة عن نور الحق  و 
الفيض المطلق و نظرًا لهذا الشأن و المقام المسيح له المجد حکم بان يوحنا معمدان 

قبل مسيح . و مثل هذا المقام مثل السرج الموقدة انها من  هو ايليا الموعود ان يأتي
حيث الزجاجات و المشاکي تختلف و أما من حيث النور واحد . و من حيث االشراق 
واحد بل کل واحد عبارة عن االٓخر ال تعدد و ال اختالف و ال تکثر و ال افتراق . هذا 

 ۲۲که اشاره مبارك به آيۀ   بنظر ميرسد مأخذ —» هوالحق و ما بعد الحق اال الضالل
اتَْبْعِني، َوَدِع الَْمْوَتى َيْدِفُنوَن «در باب هشتم انجيل متى است: َفَقاَل َلُه َيُسوُع: 

َيا َسيُِّد، اَذْن ِلي اْن اْمِضَي اوًال َواْدِفَن «َفَقاَل:». اتَْبْعِني«َوَقاَل الَٓخَر:». _  َمْوَتاُهمْ 
 ۵۹آيۀ  ۹َدِع الَْمْوَتى َيْدِفُنوَن َمْوَتاُهْم،و نيز در انجيل لوقا باب «ُسوُع:َفَقاَل َلُه يَ ». اِبي

) و بديگرى گفت از عقب من بيا . گفت خداوندا اّول ۵۹(ترجمه فارسى: ( ۶۰و 
) عيسى ويرا گفت بگذار مردگان ۶۰مرا رخصت ده تا بروم پدر خود را دفن کنم . (

 و و بملکوت خدا موعظه کن).مردگاِن خود را دفن کنند اما تو بر
: "و همچنين در انجيل جليل ۲۵ قوله االحلىٰ  "المولود من الجسد فهو جسد") ۱۵(

علّت نقل  —"ميفرمايد. المولود من الجسد فهو جسد. و المولود من الروح هو الروح
حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در سؤال از مقصود آفرينش نقل آيه انجيل را فرموده   آيه

نى و خلق روحا .خلق جسمانى .بدانکه خلقت بر دو قسم است «اند. قوله االحلى: 
 و حيات .است  هدايت کبرىروحانى که مقام خلق جديد است آن  تو اما خلق… 

ق ور مظاهر الهيه در عالم کونيه تحقاين خلقت و وجود بظه… أبديه و تعيّنات کليه
و همچنين در انجيل جليل ميفرمايد. المولود من الجسد فهو جسد. و المولود … يابد 

  .۱۴رجوع کنيد به قبل شماره  مأخذ —»من الروح هو الروح.
: "و در انجيل ميفرمايد تا نفسى تعميد ۲۶قوله االحلىٰ  .تعميد به آب و روح) ۱۶(

در لوحى خطاب به  علت نقل آيه—ملکوت الهى داخل نشود بآب و روح نيابد در



اند قوله انسان بيان فرموده» تنزيه و تقديس«احبّاى الهى خصائص انسان پاک را در 
ه در کتب اينست ک… تنزيه و تقديس در جميع شؤن از خصائص پاکانست : «االحلىٰ 

د تا نفسى تعميد رمايو در انجيل ميف… سماويه وصايا و نصايح الهيه تشبيه بآب گشته 
در انجيل نقل کلمه به کلمه  مأخذ—»بآب و روح نيابد در ملکوت الهى داخل نشود

ست اينست: ا كبه بيان مبار قرين نزديکترين کالمى کهبنظر نگارنده  .يافت نشد
پس يحيى شهادت داده گفت روح را ديدم که مثل : «۳۳آيۀ  ۱انجيل يوحنا باب 

تاد و من او را شناختم ليکن او که مرا فرس .ه بر او قرار گرفت کبوترى از آسمان نازل شد
تا بآب تعميد دهم همان بمن گفت بر هر کس بينى که روح نازل شده بر او قرار گرفت 

در ذيل  امو نيز رجوع کنيد به نافۀ سى» همانست او که بروح القدس تعميد  ميدهد
  يکى « : ۲۷در قاموس کتاب مقدس شرح کوتاهى نوشته شده  .تعميد — سورۀ فرقان

  ٤٤٩ص 
ارف مأخذ در مع — »مقدسه دينييّه است که قبل از ظهور مسيح معروف بود قوائداز 
 ز آنا و  تبيينى بکثرت نازل شده است که در الواح و ادعيه مبارکه از قلم اعلىٰ   امر

وثر فّم ، چشمه ، کوثر ، شبنم ، آب به: آب حيوان ، آب زندگانى ، ماَء ٱلحيوان ، ک
: ۲۸ قوله تعالى نازل.) در لوحى از قلم اعلى ۱شود. (دانائى و نظاير آن زيارت مى

اى « :۲۹) قوله االعلىٰ ۲( »شبنمى از درياهاى بخشش يزدان فرستاديم اگر بنوشند«
هاى بخشش يزدانى در جوش است از آن بنوشيد تا بيارى دوست يکتا بندگان چشمه

آنکه پنهان بود «  :۳۰) و نيز در مناجاتى نازل. قوله العزيز ۳( »شويد كتيره پا كاز خا
در  )۴» (آمده و خوب آمده بر يکدستش آب زندگانى و بر دست ديگر فرمان آزادى

) ۵( "اَْظَهْرُت ماَء ٱْلَحَيواِن ِمْن َکْوَثِر َفميْ : "۳۱ قوله تعالٰى و شأنه .لوح مهيمنى است
: "حمد خدا را که عيون حيوان غيبى که در ۸۸در لوحى مهيمن نازل. قوله العزيز 

از حقايق کلمات جارى و سارى گشت. بلى چشمۀ … حجبات ستر الهى مستور بود 
حيات مشهور که بعضى از عباد در طلب او شتافتند حيات ظاهرى عنصرى بخشيد. 

مستور است حيات باقى و روح  و اين چشمۀ حيات که در کلمات سبحانى جارى و



قدسى بخشد. مبدأ و محّل آن چشمه ظلمات ارض است. و مبدأ و سبب اين چشمه 
  جعد محبوب".

"آنچه در الواح الهى ذکر حکمت  :۳۲ قوله االحلىٰ  .حکايت شمعون صفا) ۷۱(
و در هر امرى بوسائط کامله و مناسب  .است مقصود اينست که در امور اتقان شود

 …زمان و مکان تشبث شود تا مريض معالجه بقاعده گردد و عليل مداوا بنوع موافق 
دو نفر از حّواريون حضرت روح بجهت  .حکايت شمعون صفا را مالحظه بايد نمود

علت  —"…بمجرد ورود بناى وعظ و بيان نمودند  تبليغ امراهلل بشهر انطاکيه رفتند
حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در لوحى خطاب به يکى از احبّاى الهى او  حکايت لنق

را تشويق به قيام به خدمت ميفرمايند و  روشهاى تبليغى را که حاصلى نداشته و بجاى 
انبات دانۀ محبت و اقبال مردم منجر به غوغاء و ضوضاء در ميان مردم ميشود و  نيز 

شى وسيلۀ تحبيب و  اقبال مردم در هر ظهور  جديدى انديروشهائى که با حکمت و  دور
معون ش مأخذ. —اندميشود ، اشاره به اسفار تبليغى حواريون حضرت مسيح فرموده

ترجمۀ عربى پطرس بمعنى سنگ است که در  : ۳۳قاموس کتاب مقدس  .صفا  صفا
َفَجاَء ِبِه اَلى َيُسوَع. َفَنَظَر اَليِْه َيُسوُع َوَقاَل: «است :  ۴۲ هانجيل يوحنا باب اول آي

تاب در قاموس ک» الِذي َتْفِسيُرُه: ُبْطُرُس. » انَْت ِسْمَعاُن بُْن ُيوَنا. انَْت ُتْدَعى َصَفا«
  .است درج نمودهرا لغت يونانى  بمعنى سنگ.» صفا«مقدس 

: " اين است که در ۳۴ قوله االحلىٰ لوحى است.  "در تتساقط النجوم و القمر") ۱۸(
 )تتساقط النجوم و القمر ال يعطى نوره ابدًا(انجيل در عالمات ظهور بعد ميفرمايد 

البته أشعۀ ساطعه که از شمس حقيقت ظاهر گشته رونق و جلوۀ هر کوکب منيرى را 
بنظر ميرسد که اشاره به  مأخذ —۳۵ فرمائيد به ايقان شريف رجوع -محو ميفرمايد" 

بنظر ميرسد علّت نقل آيه  —است ۳۰الى  ۲۹آيات  ۲۴مندرجات انجيل متى باب 
ماى ت که علاستدالل در حقانيّت ظهور حضرت رسول اکرم بروش ايقان شريف اس

  يهود و نصارى بمخالفت و اعراض قيام نمودند و در قرآن و تاريخ ثبت است.



به ا: "تذکر ايام المسيح و ما اص۳۶ قوله االحلىٰ  ." سيعّذ بکم القوم ٔالسمى") ۱۹(
"کما قال سيد المسيح . … من القوم . و ما اصاب الحواريين من المحن و االٓالم 

 حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در لوحى که علّت نقل آيه —سيعّذ بکم القوم الٔسمى"
ابى لطيف و او را بخط فرماينديکى از احباى الهى را تشويق به قيام و خدمت امراهلل مى

تنبىء من المس .أيها الرجل الکريم «ه است دو شخصى که با خبر از  خبر عظيم گردي
نيد به [رجوع ک» قم على خدمة أمراهلل بقوة نافذة من ملکوت االبهى . النباء العظيم

 او را آگاه ميفرمايند که از گفتارهاى»] نباء عظيم در قرآن کريم«ام در بارۀ نافه سى
 زمان ظهور حضرت مسيح» فريسيان«رجفون محزون نباش و مخالفين امراهلل را به م

ق ال تحزن بما ينطق المرجفون من کتبة الجرائد و الفريسيون في ح«تشبيه ميفرمايند: 
به من القوم . و ما اصاب الحواريين من المحن و اصأتذکر ايام المسيح و ما  .البهاء

کلمه کلمه ب مأخذ — ». سيعّذ بکم القوم الٔسمى"کما قال سيد المسيح … االٓالم 
  براى نگارنده معلوم نيست.

  ٤٥٠ ص

 واليت" :۳۷››والدت ثانويه« — »والدت ثانى«››. والدت ثانويه‹‹تاويل ) ۲۰(
ثانويه ترقى در مراتب کماالت رحمانى. و تربيت حقائق انسانى و اشراق  [والدت]

از  در متن لوح مبارك›› واليت ثانويه‹‹(بنظر ميرسد که  توجيه—"أنوار الهى است
: "عالم  ۳۸» والدت ثانى«؛ است›› والدت ثانويه‹‹اغالط چاپى است و صحيح آن 

طبيعت عالم حيوانيست تا انسان والدت ثانى از عالم طبيعت نيابد. يعنى منسلخ از 
 —"انسان نمايدعالم طبيعت نگردد حيوان محض است. تعاليم الهى اين حيوان را 

   باب ) رسالۀ بولس رسول بتيطوس۱شود. (براى نمونه به نقل دو فقره اکتفا مى مأخذ
نه بسبب  .ليکن چون مهربانى و لطف نجات دهندۀ ما خدا ظاهر شد«  : ۳/ ۴و  ۵

اعماليکه ما بعدالت کرده بوديم بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد بغسل تولّد 
که او را به ما بدولتمندى افاضه نمود بتوّسط  .روح القدس است که ازى تازه و تازگ

تا بفيض او عادل شمرده شده وارث گرديم بحسب  .نجات دهندۀ ما عيسى مسيح



چون «الى آخر:  ۲۲) رسالۀ اول پطرس رسول باب اّول ۲( ؛»اميد حيات جاودانى
ته باشيد درانۀ بيريا داشايد تا محبّت براَنْفسهاى خود را به اطاعِت راستى طاهر ساخته
خم از آنرو که تولّد تازه يافتيد نه از ت .پس يکديگر را از دل بشّدت محبّت بنمائيد
زيرا که هر  .زنده و تا ابداالٓباد باقى است فانى بلکه از غير  فانى يعنى بکالم خدا که

 .ختگياه پژمرده شد و ُگلش ري .بشرى مانند گياه است و تمام جالل او چون ُگل گياه
لکن کلمۀ خدا تا ابداالٓباد باقى است و اينست آن کالميکه بشما بشارت داده شده 

پس گر کسى در : «۱۷شماره  ۵رسالۀ دّوم پولس رسول بقرنتيان. باب  )۳( »است
ه همه چيز تازه شد كمسيح باشد خلقِت تازه ايست چيزهاى ُکهنه در گذشت اين

  » است
"کما قال ) ۲۱( ."۳۹ المّدعون کثيرون. و المختارون قليلون") ۲۳( ، )۲۲() ، ۲۱(

نقل مضمون  )۲۱(  خذآم —)المّدعون کثيرون. و المختارون قليلون( المسيح له المجد
 .»الن َكِثيِريَن ُيْدَعْوَن َوَقِليِليَن ُينَْتَخُبونَ : « در انجيل متى است  ۲۲در اصحاح  ۱۴آيۀ  

) و نيز در ۲۲(؛  »زيرا طلبيدگان بسيارند و برگزيدگان کم«ترجمه در انجيل فارسى: 
... و همچنين في االصحاح الثانى و العشرين در : « ۴۰ قوله االحلىٰ  . لوحى است

وحى ديگر و نيز در ل .")الن کثيرين يدعون و قليلين ينتخبون(آيه چهاردهم ميفرمايد 
) "در انجيل ميفرمايد المدعّوون کثيرون و المختارون ۳۲(:  ۴۱ قوله االحلىٰ  نازل.

قليلون يعنى امت دعوت بسيارند ولى نفوسى که بفضل و موهبت هدايت مخّصص 
در نقل اين بيان  متون لوح مباركرسى ) در  بر۲۱( علّت نقل آيه —ميگردند کمياب"

ت : سحضرت مسيح،  مالحظه ميشود که اشاره به قسمت دوم بيان حضرت مسيح ا
، زيرا خطاب مبارك به يکى از احبّاءاهلل است که موفق به » و المختارون قليلون«

أيها المهتدى بنور ملکوت) قد : «( ۳۹حصول ايمان امراهلل گشته است قوله االحلٰى 
کما ك (الحق أقول ل .اطلعت بايمانك و ايقانك و ثبوتك على هذا الصراط المستقيم

  هعلّت نقل آي —)»المّدعون کثيرون. و المختارون قليلون«المجدقال المسيح له 
از متن لوح مبارك مالحظه ميشود که قسمت اول نقل بيان حضرت مسيح ع  ،) ۲۲(



موافق حال ُپر َوباِل ناقضين عهد و ميثاق عهد ابهٰى است که در آغاز لوح مبارك 
ن ايام در امريکا بادهاى : "ولى در اي ۴۲ خطاب به احباى امريك است قوله االحلىٰ 

 .شديدى بر سراج ميثاق احاطه نموده تا اين سراج روشن را خواموش [خاموش] کند 
بعضى از نفوس ضعيفۀ نو هوس از اهل غرض  و اين شجرۀ حياترا از ريشه بر اندازد .

و بي خبر از زلزلۀ بغض و عداوت متزلزل شده و همت را گماشتند که عهد و ميثاق 
نمايند و آب صافى را گل آلود کنند تا در اين گل آلودى ماهى صيد  الهى را محو

 بعينه مثل بيانيان که بر جمال مبارك هجوم .اندنمايند بر مرکز ميثاق طغيان نموده
  اى ياران … نمودند

  ۴۵۱ص 
در بررسى الواح  تحقيق  — الهى بيدار باشيد بيدار باشيد هشيار باشيد هشيار باشيد"

ون و "الن کثيرين يدعالحظه مشود که نقل بيان حضرت مسيح ع مباركه بوضوح م
مکاتيب حضرت عبدالبهاء با ذکر شماره آيه و  ۴۱۴در صفحه    "قليلين ينتخبون

) در ۲۳( علّت نقل آيه  —انداصحاح نقل مستقيم از متن در  انجيل را بيان فرموده
در نقل بيان حضرت مسيح ع مستفاد ميشود که هر دو قسمت آيۀ  كمتن لوح مبار

: "اى  ۴۳ انجيل موافق حال مقبلين و غافلين و معرضين ناقضين است، قوله االحلىٰ 
ناهى متياران الهى و ياوران اين عبد فانى شمس حقيقت چون از مطلع آمال فيض نا

از پرتو  نفوسى … دکبرى رسي موهبت صبح نورانى دميد و بشارت…  مبذول داشت
ولى هزار افسوس که غافالن هنوز در خواب ""عنايت بصر و بصيرت روشن نمودند

غفلت گرفتار و بيخردان از اين موهبت مقّدسه بيزار کوران محجوبند و کران محروم و 
در انجيل ميفرمايد المدعّوون کثيرون و المختارون قليلون يعنى امت  … مردگان مأيوس

 لى نفوسى که بفضل و موهبت هدايت مخّصص ميگردند کميابدعوت بسيارند و
اى ياران الهى شمع ميثاق را ارياح نفاق از اهل آفاق احاطه نموده و بلبل وفا را … 

زاغان جفا اهل فتور هجوم نموده حمامۀ ذکر را جغدان بى فکر در صددند و غزاالن 
ست و عذاب اليم احبّاى اهلل را درندگان در پى روان لهذا خطر عظيم اصحراى محبة



الهى بايد چون جبل متين باشند و چون بنيان رزين رصين از شدائد باليا مضطرب 
 .۴۳رجوع کنيد به مفاوضات".نگردند

"هذا معنى قول المسيح  :۴۴ قوله االحلىٰ  .معنى قول مسيح االب في االبن) ۲۴(
يع الشمس ظاهرة فّي بجم فيا هل ترى اذا قالت المرآة الصافية ان . االٔب في االبن

و اطلع  كشؤونها و صفاتها و آثارها هل يکذب في قولها او ينکر فى بيانها" "فاعلم ذل
. و أما هؤالء المنکرون فى حجاب من الحق فال يرون و ال يسمعون و ال  كباسرار رب
حيث  کاالنعام كاولئ» ونمذرهم فى خوضهم يلعبون و دعهم فى کل واديهي«يفقهون 

 —الرحمن الرحيم كقون بين اللؤلؤ و الخزف اال انهم لفى معزل من أسرار ربال يفرّ 
ُدوُهْم ١٩: « ۱۹آيه  ۲۸) انجيل متى باب ۱( مأخذ َفاْذَهُبوا َوَتْلِمُذوا َجِميَع االَمِم َوَعمِّ

 ٢٠ِباْسِم االٓب َواالبِْن َوالروِح اْلُقُدِس.  » ْوَصيُْتُكْم ِبِه. َوَعلُِّموُهْم اْن َيْحَفُظوا َجِميَع َما ا
 انجيل )۳ ؛ (ُتْؤِمُن انِّي اَنا ِفي االِٓب َواالَٓب ِفي  اال١٠ : انجيل يوحنا ۱۴باب ) ۲( ؛

 ُهَو االبْنُ ال اَحَد َيْعِرُف َمْن  . وَ ُکلِّ َشيٍء َقْد ُسلَِّم أَِلي ِمْن ِقَبِل ابي ٢٢لوقا باب دهم : 
علّت نقل  — »! َلهُ  هُ َمْن اَراَد االبُْن اْن ُيْعِلنَ  ُب اال االبُْن، وَ اال االُٓب، َوَال َمْن ُهَو االٓ 

مبسوطى  شرح  مستدل وکه  ۹۱ام در ذيل سورۀ انعام آيۀ رجوع کنيد به نافه سى آيه
اولئك «دقت نظر در تشبيه منکرين و غافلين به  اند.در  علّت ذکر آيۀ فوق بيان فرموده

  عميقى است.تشبيه » کاالانعام
 "اعلم بأن التثليث عين التربيع و التربيع عين التثليث : ۴۵قوله االاحلٰى  .تثليث )۲۵(

سائل المرموزة فى سطور الکائنات و الر و هذا يعرفه من يعلم لحن القول و يطلع باالسرار
طوع انکشافا کس عنه المنزلة من القلم االعلى و َتنَکِشُف عن قريب لك ما سألت

در جواب سائل (يکى از احباى الهى)  علّت نقل آيه. ي کبد السماء ...." الشمس ف
تاب در ک. مأخذ در آثار حضرت نقطه اولى جّل ذکره —است» تثليث«در مقصود از 

"انّما المسيح كلمتنا قد القيناها الى مريم و ال  : ۴۶قيّوم االسماء نازل قوله عّز کبريائه 
 الٌه واحٌد ا اهللمانّ …  ثة فاّن ذلك بهتان على الّذکر تقولوا بكلمة النّصارى ثالث ثلٰ 

. " و کلمته و ما انا اّال اّول الّساجدينما انا اّال عبداهلل… سبحانه ان يکون معه شىء 



 و بيان مبارك در معنى قول مسيح االب في االبنبراى شرح آن رجوع کنيد به  قبل 
  ».ثالوث«: سؤال از نيز  رجوع کنيد به  مفاوضات قسم دوم

 کوتو بشارت به مل و تبليغ امراهلل سفر بشرق و غرب) ۲۹) ، (۲۸) ، (۲۷) ، ( ۲۶(
"در انجيل شريف ميفرمايدبشرق و غرب سفر کنيد و جميع را :  ۴۷قوله االحلٰى  )۶۲(

قوله  )۷۲( ؛بنور هدايت کبرى روشن نمائيد تا از حيات ابدى بهره و نصيب گيريد." 
   ؛هيد"د"در انجيل ميفرمايد باطراف عالم رويد و بشارت بظهور ملکوت اهلل  :۴۸االحلٰى 

  ٤٥٢ص 
"در انجيل شريف ميفرمايد که باطراف جهان رويد و ندا :  ۴۹قوله االحلٰى  )۸۲(

"حضرت مسيح ميفرمايد که بشرق و  : ۵۰قوله االحلٰى  )۹۲( "؛بملکوت اهلل نمائيد
ل بنظر ميرسد که اشاره به انجب مأخذ  —"نيدغرب عالم رويد و ندا بملکوت الهى ک

پس بديشان گفت در تمام عالم برويد و جميع  « است:  ۱۵آيه  ۱۶مرقس ، باب 
خطاب الواح به احبّاى  انجيل علّت نقل آيه — »خاليق را بانجيل  موعظه کنيد

  اياالت متحده و کانادا است که  احبّاى الهى را به تبليغ  امراهلل فرمان داده (فرامين
شان عبدالبهاء) و  حضرت ولى امراهلل الواح مذکوره را (فرامين تبليغى) در آثار مبارکه

وع اند و بوضوح از متن لوح مالحظه ميشود که احبّاى الهى را رجاشاره فرموده
ند به خدمات تبليغى بعد از عروج مسيح که به تبليغ امراهلل پرداختند که در يميفرما

  اعمال رسوالن درج گرديده است.
"در انجيل جليل ميفرمايد چون  : ۵۱قوله االحلٰى  ه .بدر ارض طيّ  كتخم پا)  ۳۰(

 —در ارض طيبة طاهره افشانده گردد فيض و برکت آسمانى حصول يابد" كتخم پا
 ۴باب  و۱۳/ ۴ -۱۵اشاره به مندرجات در انجيل متى   كظر ميرسد که بيان مباربن

فرمان تبليغ به احبّاى امريکا و  انبات شجرۀ امراهلل  علّت نقل آيه — است ۲۶آيه 
  است.

طوبى للفقراء الن لهم ملکوت «"حضرت مسيح ميفرمايد  : ۵۲قوله االحلٰى  )۳۱(
رسد که بيان بنظر مي ".نشان زيرا سرور عالميان گردنديعنى خوشا بفقراء بى نام و » اهلل



 ۱مبارك اشاره به نقل قولى از حضرت عيسى در  انجيل متى اصحاح پنجم آيات 
َم اَليِْه َتَالِميُذُه. ١«است :  ۳الى  ا َجَلَس َتَقد َلى الَْجَبِل، َفَلمى الُْجُموَع َصِعَد اا َرا َوَلم

َماَواِت. ٣َقأًِال:  َففتَح فاُه وَعلَمُهمْ ٢ َلُهْم َمَلُكوَت الس نوِح، الو  »ُطوَبى ِللَْمَساِكيِن ِبالر
و يکى از رؤسا « بيان مشابهى  است :  ۲۵الى   ۱۸آيات  ۱۸نيز در انجيل لوفا باب 

 .از وى سؤآل نموده گفت اى استاد نيکو چکنم تا حيات جاودانى را وارث گردم
چه مرا نيکو  ميگوئى و حال آنکه هيچکس نيکو نيست جز  عيسى ويرا گفت از بهر

احکام را ميدانى زنا مکن قتل مکن دزدى منما شهادت دروغ . يکى که خدا باشد
گفت جميع اينها را از طفوليّت خود نگاه . مده و پدر و مادر خود را محترم دار 

عيسى چون اينرا شنيد بدو گفت هنوز ترا يک چيز باقيست آنچه دارى  .امداشته
 .بفروش و بفقراء بده که در آسمان گنجى خواهى داشت پس آمده مرا متابعت کن

 اّما عيسى چون او را محزون .چون اينرا شنيد محزون گشت زيرا که دولت فراوان داشت
  آيه علّت نقل — »ا شوندديد گفت چه دشوار است که دولتمندن داخل ملکوت  خد

  فرمان و تشويق به تبليغ احبّاى الهى در امريکا و کانادا است.
. ٔالن لهم ملکوت السموات . طوبى التقياء  طوبى للمطرودين الجل البر ) "« ۳۲(

القلوب ٔالنهم يعاينون رب الجنود . طوبى لکم اذا عيروکم و طردوکم و قالو لکم 
بنظر ميرسد که نقل کلمه به کلمه نگرديده   نگارنده توضيحو  مأخذ —»۵۳ کلَمة سوء

 ۱۱الى  ۵آيات  ۵باب  انجيل متى، و  نقل به معنى و موضوعى است و  اشاره به
ُطوَبى ِللِْجَياِع َوالِْعَطاِش اَلى الِْبرِّ، ٦ُطوَبى ِللُْوَدَعاِء، النُهْم َيِرُثوَن االْرَض. ٥«است: 

ُطوَبى ِلالنِْقَياِء اْلَقلِْب، النُهْم ٨وَبى ِللرَحَماِء، النُهْم ُيْرَحُموَن. ُط ٧النُهْم ُيْشَبُعوَن. 
 . َالِم، النُهْم ابَْناَء اهللِ ُيْدَعْوَن. ٩ُيَعاِيُنوَن اهللَ ُطوَبى ِللَْمْطُروِديَن ِمْن ١٠ُطوَبى ِلَصاِنِعي الس

 َلُهْم َمَلُكوَت الس نْجِل الِْبرِّ، الُروُكْم َوَطَرُدوُكْم َوَقاُلوا ١١َماَواِت. اَذا َعيُطوَبى َلُكْم ا
ن نقل ايبعنوان نمونه در  تحقيق -» َعَليُْكْم ُكل َكِلَمٍة ِشرِّيَرٍة، ِمْن اْجِلي، َكاِذِبيَن.

ى ديده هاى عربى  تفاوت] با  متن ترجمهُطوَبى التقياء القلوبعبارت در لوح مبارك [
و ] القلوب  قياءالتظر ميرسد نقل کلمه به کلمۀ نيست زيرا در لوح مبارك [ميشود که بن



نقياِءدر  يکى از ترجمه هاى انجيل عربى [ ن ] درج گرديده است که ممکالقلوب لال
 قياءنمعنى لقوى ااست اغالط چاپى و يا نقل بمفهوم آيات فوق است. اهلل اعلم. 

 علّت — ها و پاك شده از زوائد استخالصها و و انقياء جمع نظيفنقى ،  : جمع ۵۴
بيانات مبارکه در لوح مفصلى که شرح شهادت احبّاى يزد و اصفهان (در متن  نقل آيه

  لوح مبارك 
  ٤٥٣ص 

پا گشتن فتنه در رشت نيز گرديده)  است صادر گشته و در قسمت اشاره به شرح بر
دا م است که بمشهد فشرح وقايع جانگداز و شهادت مؤمنين و ستايندگان اسم اعظ

شتافتند و  در متن لوح اين فدا کارى را با نقل بيان حضرت مسيح ع که در حّقشان 
بارى حضرت مسيح روح : «اند قوله االحلىٰ بتکرار کلمۀ (طوبى) را اعطا فرموده

و اقرب طرق را واضح و  .العالمين فداه سبيل ملکوت را واضحا بکل نشان دادند
ع لهذا نفوس مقدسه پيروى آن مطل .راط مستقيم مشهد فداستو آن ص .آشکار کردند
 .داينست که حضرت مسيح ميفرماي .از آن راه بملکوت اسرار شتافتند .انوار نمودند

 طوبى التقياء القلوب .الٔن لهم ملکوت السموات .(طوبى للمطرودين الجل البر 
رجوع کنيد به لوح اقدس   مأخذ در الواح قلم اعلىٰ  — » )الٔنهم يعاينون رب الجنود

  .  ۵۵ در کتاب مبين
بنظر ميرسد  مأخذ ."۵۶اين انگور را ديگر نخواهم خورد مگر در ملکوت پدر) "۳۳(

هر آينه بشما ميگويم بعد از اين از عصير « است:  ۲۵/۱۴ انجيل مرقس آيه اشاره به
ر د قل آيهعلّت ن —» انگور نخورم تا  آن روزيکه در ملکوت خدا آنرا تازه  بنوشم

اما مسألۀ جنت که حضرت محمد بيان «جواب مقصود از جنت است قوله االحلى: 
را در آن زي .نموده آن حقايق روحانيه است که بصور و قالب جسمانى بيان شده است

مانند حضرت مسيح که خطاب  .ادراك معانى روحانى نداشتند استعداد وقت نفوس
حال مقصود واضح .ورد مگر در ملکوت پدر ميفرمايد اين انگور را ديگر نخواهم خ

است که حضرت مسيح مرادش اين انگور نبوده بلکه کيفيتى روحانى و کمالى ربانى 



متشابهات  از الفاظ» انگور«نگارنده ميگويد که  ».بوده که او را تعبير بانگور فرموده
  است و تأول پذير که قلم راسخ مرکز تبيين آنرا بيان فرموده.

چون در شهرى وارد شويد غبار "حضرت مسيح ميفرمايد  : ۵۷االحلٰى قوله  )۳۴(
 ۱۵الى  ۵بنظر ميرسد که اشاره به آيات  مأخذ —"آنشهر را نيز از نعلين خود بيفشانيد

اين دوازده را عيسى فرستاده بديشان وصيّت کرده «باب دهم در انجيل متى است: 
گم  بلکه نزد گوسفندان .داخل  مشويدگفت از راه اّمتها مرويد و در بلدى از سامريان 

و چون ميرويد موعظه کرده   گوئيد که ملکوت آسمان نزديک  .شدٌه اسرائيل برويد
بيمارانرا شفا دهيد ابرصانرا طاهر سازيد  مردگانرا زنده کنيد ديوها را بيرون  .است

 .طال يا نقره يا مس در کمرهاى خود ذخيره مکنيد .نمائيد مفت يافته ايد مفت بدهيد
ر مستحّق يرا که مزدوزان يا دو پيراهن يا  کفشها يا عصا برنداريد د و براى سفر توشه

و در هر شهرى يا قريٌه که داخل شويد بپرسيد که در آنجا ِکه لياقت  .خوراک خود است
پس  .در آئيد بر آن سالم نمائيد و چون بخانهٌ  .دارد پس در آنجا بمانيد تا  بيرون رويد

اگر خانه اليق  باشد سالم شما بر آن واقع خواهد شد و اگر نااليق ُبَود سالم شما بشما 
و هر که شما را قبول نکند يا بسخن شما گوش ندهد از آنخانه يا  .خواهد   برگشت

رامين ف در لوحى از علّت نقل آيه —» شهر  بيرون شده خاک پايهاى خود را برافشانيد
تبليغى است که موفقيت در توفيق به اجراى نواياى مبارکه را منوط به شروطى 

مالحظه نمائيد که حضرت بهاءاهلل چه ابوابى از براى « : ۵۸. قوله االحلٰى اندفرموده
 و وصول باينمقام أعلى… ده است نموو چه مقام بلند اعلى مقّدر  .شما گشوده است
سوم را منوط به تقديس و پاکى از هر آلودگى و حصول  و شرط»  . مشروط باموريست

طراف اشرط ثالث آنکه مبلغينى ب«قوله االحلى:  .اندبه نهايت انقطاع بيان فرموده
عالم سفر نمايند ولى نظير عبدالبهاء که در بالد امريکا سفر نمود و از هر آلودگى پاک 

چون در شهرى وارد  و مقدس و در نهايت انقطاع چنانکه حضرت مسيح ميفرمايد
  .»…بيفشانيد  يششويد غبار آنشهر را نيز از نعلين خو



اف از اطر«"بيان حضرت مسيح تحقق يافت که ميفرمايد  : ۵۹قوله االحلٰى   )۳۵(
و ابناء ملکوت از ملکوت خارج  عالم مى آيند و داخل در ملکوت ميشوند

  ل آيهعلّت نق —يست مأخذ کلمه بکلمه براى نگارنده معلوم ن  مأخذ —"ميگردند
لوح مبارك در پاسخ جمعى از احبّاى شهر اکرون در ايالت اوهايو در امريکا است. نظر 

  باينکه اصل 
  ٤٥٤ص 

که پاسخ  تفاد ميشودسمکتوب تقديمى در دسترس نيست، ولى از متن لوح اينطور م
و   دهوارد شبه جمعى از احبْاى الهى که از  مسيحيانى اند که قريبا به ذيل امراهلل 

  اند.مصداق وعود در انجيل گشته
"و حينئذ تشهدون ابن االنسان آتيا على سحاب السماء بقوات  :۶۰قوله االحلىٰ  )۳۶(

  .و مجد عظيم"
اب متى ب  بنظر ميرسد که نقل مندرجات اناجيل متى ، مرقس و لوقا است. مأخذ 

نَْسا٣٠: « ۲۵ ٍِٔذ َتْظَهُر َعَالَمُة ابِْن االِِٔل َوِحيَنٍِٔذ َتُنوُح َجِميُع َقَباَماِء. َوِحيَن ِن ِفي الس
ٍة َوَمْجٍد َكِثيٍر. َماِء ِبُقو نَْساِن آِتًيا َعَلى َسَحاب الس ْرِض، َوُيبِْصُروَن ابَْن االرقس م» اال

ْمُس ُتْظِلُم، َوالْ ۲۴:«۱۳اصحاح يِق، َفالش ا ِفي ِتلَْك االياِم َبْعَد ذِلَك الضِّ مالَ ُيْعِطي َقَمرُ َوا 
َماَواِت َتَتَزْعَزُع. ٢٥َضْوَءُه،  ِتي ِفي الساُت ال َماِء َتَتَساَقُط، َوالُْقو ٍِٔذ ٢٦َوُنُجوُم السَوِحيَن

ٍة َكِثيَرٍة َوَمْجٍد، نَْساِن آِتًيا ِفي َسَحاٍب ِبُقو ٍِٔذ ٢٧: «۲۱لوقا اصحاح » ُيبِْصُروَن ابَْن االَوِحيَن
ٍة َوَمْجٍد َكِثيٍر.ُيبِْصُروَن ا نَْساِن آِتًيا ِفي َسَحاَبٍة ِبُقو وح مبارك ل علّت نقل آيه —» بَْن اال

خطاب به حضرت ابوالفضائل و مادر و برادر ايشان است و از متن لوح مستفاد ميشود 
وله ق .که لوح مبارك بارادۀ حضرت من طاف حوله االسماء و ياد آن عالم ربّانى است

چندى است که بوى خوش معاني از رياض  .خيهأا أبا الفضائل و أمه و ي« :۶۱االحلىٰ 
 در اين لوح مبارك اشاره باحتجاب نفوس -» قلب آن معين عرفان بمشام نرسيده است

اگر تا بحال ابصار بشر بسبب سبحات « :۶۲. قوله االحلىٰ ميفرمايند و به اين بيان ناطق
 بود حال آن و محتجب جسمانى از مشاهده آفتاب حفقيقت نورانى محروم و ممنوع



د و عصر وسيلۀ انکار بود کشف الغطاء گرديد چه که در جميع عهحجاب که در هر 
مظاهر احديتش از مطلع امکان طالع شدند بهانه اعظمشان اين بود  که أحيان ظهور

و  و سبب انکار ميکردند و بعد از صعود مؤمن… (انما أنت بشر مثلنا)  .تندکه ميگف
وم در جميع احيان در ي…زيرا بظاهر شخص بشرى مالحظه نميکردند .موقن ميشدند

 و چون مالحظه مينمودند که شخصى بهيکل… ظهور انکار نمودند و استکبار ورزيدند 
ارى ب… بانى محتجب ميماندند بشرى ظاهر  و مشابهت جسمانى دارند از موهبت ر

و حقيقت  اندمقصود اين است که در رسالۀ ايقان هيکل بشريرا بمنزلۀ سحاب شمرده
نورانيه را بمنزلۀ آفتاب (و حينئذ تشهدون ابن االنسان آتيا على سحاب السماء بقوات 

  .»اندعبارت انجيل را باينگونه تفسير و تأويل فرموده و مجد عظيم)
قوله   −" … و اما الکرامون فلما رأو" " .… و من اعثر احد هؤالء") ۳۸) ، (۳۷(

"در انجيل متى در فصل ثامن عشر در آية ششم حضرت مسيح ميفرمايد  : ۶۳االحلٰى 
و در اصحاح حادى والعشرون در انجيل متى در آية … » …و من اعثر احد هؤالء «. 
نقل مندرجات انجيل و    نقل آيهعلّت  —"..»و اما الکرامون فلما رأو « ميفرمايد  ٣٨

مشابهت رفتار و  سوء آمالشان در دورۀ حضرت مسيح ع است که در بارۀ  حال پر وبال 
مرکز قطب شقاق و ناقضين عهد ابهى است که علت سستى و لغزش بعضى از موران 

که الواح مبارکۀ وصايا را نفهميدند و با  گرديدضعيف و بى مايه و سست عنصر
حضرت من طاف حوله  خاطر مبارك يف و بى اساس سبب آزردگىادعاهاى سخ

 -االسماء را فراهم آوردند و مدتى چند سبب آشوب و تزلزل بعضى از مؤمنين شدند 
در آثار حضرت عبدالبهاء و گاد پاسزباى و  اثر  و خسران عاقبتشان وصف حالشان
ى از  صفهانتصنيف جناب حاج ميرزا حيدر على ا»  بهجت الصدور«نفيس و وزين 

ارکان ثابتين بر ميثاق که مطالب تاريخى حائز اهميّتى در  شرح احوال ناقضين و  
  مباحثات ايشان با ناقض اکبر و سايرين درج گرديده است.

از کتاب   - ١٤در فصل  – ٣٠سؤال از آيه (" : ۶۴. قوله االحلٰى "دنيا مالك") ۳۹(
يوحنا) نموده بوديد که حضرت مسيح فرموده ( ديگر با شما بسيار صحبت نخواهم 



مالك دنيا جمال نمود. چه که مالك اين دنيا مى آيد. و هيچ چيز در من ندارد) 
معنيش اينست که بعد از من کل از من مبارك است. و هيچ چيز در من ندارد. 

  ند. مستفيض
  ٤٥٥ص 

  مأخذ —"اما او مستقل است و از من فيض نگيرد. يعنى مستغنى از فيض من است
بعد از  اين بسيار با شما نخواهم گفت زيرا که رئيس اين : « نقل آيه در انجيل فارسى

عربى به اينصورت است:  نقل آيه در ترجمه ،»جهان ميآيد و در من چيزى ندارد 
. در »ا َمَعُكْم َكِثيًرا، الن َرِٔيَس هَذا الَْعاَلِم َياِتي َوَليَْس َلُه ِفي َشْيءٌ َال اَتَكلُم اْيًض ٣٠«

اعالن آمدن مالك دنياست. قوله العزيز: "يا معشر  ۷۸کتاب مستطاب اقدس بند 
  الملوك قد اتى المالك و الملك هلل المهيمن القيّوم".

در انجيل مذکور که شخصى حضرت مسيح « : ۶۵". قوله االحلٰى استاد نيکو " )۴۰(
ى خطا پوش خصلت در لزوم علّت نقل آيه —خطاب نمود »اى استاد نيکو کار«را 

ت. از متن اسديگران در خطا پوشى و ستاريت قصور   كانسان و تاسى به هيکل مبار
لوح مستفاد ميشود که يکى از احباى الهى بحضور مبارک عريضه اى معروض و در 

ئلى اشاره نموده است که در جواب عريضه نقل قول حضرت مسيح را آن به مسا
اى بندۀ حق) آنچه مرقوم نمودى معلوم گرديد دليل بر تذکر «(اند قوله االحلى: فرموده

در انجيل مذکور که شخصى حضرت … و تنبه در امر حضرت رحمن و رحيم بود 
طاب را مرا نيکو کار خخطاب نمود. حضرت فرمودند چ »اى استاد نيکو کار«مسيح را 

لهذا (عبدالبهاء) تا تواند ديدۀ  .نمودى. نيکو کار يکى است و آن خداوند است
زيرا پيش از کل خود را گنه کار بيند و عاجز و قاصر در  .پوش خواهد و ستر نمايدخطا

  .»لهذا چون بقصور خويش مشغول بخطيئات ديگران نپردازد .عبوديت پروردگار
،  تبيين مندرجات انجيل يوحنا در اخبار ظهور "ح حق ظاهر گرددچون آن رو")  ۴۱(

: "از اخبار ظهور جمال احمدى  ۶۶حضرت محمد صل اهلل عليه و سلّم. قوله االحلٰى 
انجيل مذکور سؤال رفته بود بدانکه ظهور آن نير اعظم و  هيل در حديقلکه بالحان ج



ه ت . و لکن از اين جهت ککوکب مکّرم در انجيل بکمال وضوح مثبوت و مذکور اس
علم و عرفان وارد ادراك  ۀالحان بديع ورقاء احديه را جز نفوسى که بر معين صافي

انجيل محروم گشته اند و در تيه وهم و  ۀننمايند لذا ناس از ادراك معانى آيات جليل
هوى حيران و سرگردان شده اند. از جمله مواضعى که در انجيل ذکر حضرت احمدى 

نجيل يوحنا باب شانزدهم از آيه هفتم تا پانزدهم است که بافصح عبارة و شده در ا
اوضح اشارة بيان ميفرمايد . اين نص عبارت است که در انجيل يوحنا از لسان 

کم لکنى اقول لکم الحق انه خير ل« حضرت مسيح منقول ومسطور است که ميفرمايد 
ان ذهبت أرسله اليکم و متى  ذهب النه ان لم أنطلق ال يأتيکم المعزى و لکنأان 

لي «مايد تا آنکه ميفر» جاء ذلك يبکت العالم على خطيئته و على بّر و على دينونة
أمور کثيرة القول لکم و لکن ال تستطيعون ان تحتملوا االٓن و أما متى جاء ذاك روح 
الحق فهو يرشدکم الى جميع الحق النه ال يتکلم من نفسه بل کلما يسمع يتکلم به و 

 که خالصة ترجمۀ آن اين است که ميفرمايد صعود من بافق اعلىٰ » يخبرکم بامور آتية 
ازبراى شما بهتر است زيرا تا من بمقعد صدق عند مليك مقتدر متعارج نشوم آن روح 
تسلى دهنده نمى آيد چون صعود نمايم او را ميفرستم و چون آن روح پاك در عالم 

را بسه چيز بر گناه و نيکوئى و جزا بعد از چند آيه خاک ظاهر شد الزام ميفرمايد ناس 
قلب مستور مانده . و لئالى حکمت ربانيه در  ۀميفرمايد امور و اسرار بسيار در خزين

صدف سينه محفوظ و باقى مانده . و لکن شما استطاعت استماع آن را نداريد و 
د ارشاد ميکند شما ظاهر گرد روح حقاعظم را نتوانيد . و اما چون آن  ۀحمل اين کلم

را بر جميع حق زيرا آنچه او ميفرمايد از نزد نفس خود نميگويد بلکه آنچه استماع 
خر فاز نغمات انجيل است . که در خصوص  ۀميفرمايد تکلم ميکند .  اين يك نغم

نازل شده و لکن چون معشر انجيل در تيه ضاللت و عمى افتاده اند اين تصريح  رسل
يچ انگاشتند و بتأويالت موهومه تشبث جسته اند و گفته اند که من غير تلويح را ه

حضرت مسيح بر حواريين صعود مقصود از اين آيات روح القدس است که بعد از 



آيات الهيه چشم ميپوشند  ۀنازل شده و اين عادت کل امم است که از معانى محکم
  فوق نقل  بنظر ميرسد که نقل آيات مأخذ —"و بتأويالت وهميه متشابه متشبث ميشوند

  ٤٥٦ص 
 ترجمه عربى با اندكيک است. در  موضوعىکلمه به کلمه و در مواضعى نيز نقل 

ا االَٓن َفاَنا َماٍض اَلى الِذي اْرَسَلِني، «تفاوتهائى با نقل در بيان مبارك اينست:  مَوا
لِكْن النِّي ُقْلُت َلُكْم هَذا َقْد َمال الُْحْزُن ٦؟ َوَليَْس اَحٌد ِمْنُكْم َيْساُلِني: ايَْن َتْمِضي

: انُه َخيٌْر َلُكْم اْن انَْطِلَق، النُه اْن َلْم انَْطِلْق َال َياِتيُكُم ٧ُقُلوَبُكْم.  ُقوُل َلُكُم اْلَحقلِكنِّي ا
َجاَء َذاَك ُيَبكُِّت الَْعاَلَم َعَلى َخِطيٍة َوَمَتى ٨الُْمَعزِّي، َولِكْن اْن َذَهبُْت اْرِسُلُه اَليُْكْم. 

ا َعَلى َخِطيٍة َفالنُهْم َال ُيْؤِمُنوَن ِبي. ٩َوَعَلى ِبّر َوَعَلى َديُْنوَنٍة:  منِّي ١٠اا َعَلى ِبّر َفال مَوا
ا َعَلى َديُْنوَنٍة َفالن ١١َذاِهٌب اَلى اِبي َوَال َتَرْوَنِني ايًْضا.  مِٔيَس هَذا الَْعاَلِم َقْد ِديَن.  َواَر

ا ١٣ان ِلي اُموًرا َكِثيَرًة ايًْضا الُقوَل َلُكْم، َولِكْن َال َتْسَتِطيُعوَن اْن َتْحَتِمُلوا االَٓن. «١٢ مَوا
، النُه َال َيَتكَ  ، َفُهَو ُيْرِشُدُكْم اَلى َجِميِع الَْحقِّ ِه، لُم ِمْن َنْفسِ َمَتى َجاَء َذاَك، ُروُح الَْحقِّ

ا ِلي ١٤َبْل ُكل َما َيْسَمُع َيَتَكلُم ِبِه، َوُيْخِبُرُكْم ِباُموٍر آِتَيٍة.  ُخُذ ِممُه َيانُدِني، ال َذاَك ُيَمجِّ
ا ِلي َوُيْخِبُرُكمْ ١٥َوُيْخِبُرُكْم.  ُخُذ ِممُه َيانَما ِلالِٓب ُهَو ِلي. ِلهَذا ُقلُْت ا ت نقلعلّ  —» ُكل 

 بنظر ميرسدتحقيق   — بشارات به ظهور حضرت محمد ص در انجيل  است آيه
درك عميقترى را براى انسان بوجود آورده و مسائلى چند الزم  همباركتأويالت  خالصه

نزد  در »روح تسلى دهنده به روح القدس«مبانى تفسير مآخذ و ) ١: (بتحقيق است 
 ١۶و  ۱۴ ابواب) تفسير ٣( ؛ث ميشوند""بتأويالت وهميه متشب )٢فرق مسيحيت (

انجيل يوحنا واضح است "که آن روح  آيات )۴( ؛انجيل يوحنا در نزد فرق مسيحى
تسلي دهنده شخصى است که ملهم بالهامات سمائيه و منبع و معين وحى ربانيه 

) اشاراتى که حواريون از توراة بظهور حضرت روح استدالل نموده اند ۵( "؛است
  تصريحى نبوده""وفى الحقيقه اشارات توراة حکم تلويح دارد نه تصريح". ابدًا باين

تأويل غير مستقيم   .والدت ثانويه  .تأويل ، شفاى اصم . اعمى . ابکم ) ۴۲(
 :۶۷قوله االحلٰى  )١( اصطالحات و الفاظ در انجيل و ارتباط آن با ظهور جديد،



 . من اشرق به افق الهدى"سبحان من ظهر ظهور الشمس فى کبد السماء. سبحان 
سبحان من بظهوره قامت القيامة الکبرى. سبحان من ابصر االعمى. سبحان من 

سمع االصم النداء. سبحان من انطق االبکم بالثناء عليه فى الحشر البديع و النشر أ
"اهل عالم محتاج بحيات ابديه هستند. و : ۶۸) ٢( "؛العجيب و ظهور الکور الجديد

ط بظهور ملکوت. و ظهور ملکوت مشروط بنفوذ کلمة اهلل . و تأييد حيات ابديه منو
روح القدس. يعنى مشروط بقوت الهيه که مرده را زنده مينمايد و کور را بينا و کر را 

د المولود من الجس«شنوا ميکند . و والدت ثانويه که در انجيل است تحقق يابد. 
  .»م ان تولدوا مرة اخرىجسد هو. والمولود من الروح هو الروح. ينبغى لک

. به کثرت نازل مرده زنده شدن و غيره در ادعيه مبارکه . کور . کر . اصمالفاظ 
همانطور که در ضمن بحث متشابهات و استعارات و مثالهاى محسوسه  .شده است

براى فهميدن الفاظ و معانى غير محسوس در مندرجات انجيل از قلم مرکز تبيين عّز 
است که تشابهات قريبى با مندرجات متون  ىۀ از آن در مناجاتصدور يافت و نمون

انجيل دارد که مسيحيان آنها را به معانى ظاهرى گرفته اند. در مناجاتى است که 
بيانات مبارکه اقبال به ظهور جديد و ايمان به آنرا با الفاظى محسوس و موافق 

اند. ديت دعا فرمودهمندرجات انجيل در لوحى از فرامين تبليغى بدرگاه حضرت اح
پروردگارا مهربانا . شکر ترا شاهراه هدايت بنمودى و ابواب « :  ۶۹ قوله االحلىٰ 

ملکوت بگشودى و بواسطۀ شمس حقيقت تجلى فرمودى کوران بينا نمودى و کران 
  .»شنوا کردى مرده گان زنده فرمودى و فقيران اغنيا کردى

"گوئيم که مقصد از ظهور ملکوت تربيت : ۷۰قوله االحلىٰ  .تأويل ملکوت  )۴۳(
نفوس و ترقى عالم انسانى و ظهور محبت اهلل و الفت و يگانگى جميع بشر و ظهور 

اين.  جهو نتي کماالت الهى و تحقق علويت عالم انسانيست. مقصد از ظهور ملکوت
پس نظر در قوت تربيت حضرت بهاءاهلل کن که شرق تاريک را روشن نموده و وحوش 

  آسمانى فرموده نادانرا دانا کرده و درندگان را آهوان بر وحدت فرموده.  ۀرا فرشت ضاريه
  ٤٥٧ص 



 و نفوسى که بعقيده و عادت دشمن عالميان بودند حال بنهايت يگانگى دوست
مهربانند . از شدت جهل کتاب مقدس را ميسوختند حال بيان حقائق و اسرار توراة و 

چنان تربيت فرمود که در زير کند و زنجير و تحت  انجيل مينمايند و در مدتى قليله
ديد تيغ و شمشير فرياد يا بهاءاالبهى ميزدند و قاتالن را نبات پر حالوت بدهان هت

ميدادند که با دهن شيرين ضربت زن و البته حکايت پطرس حوارى و بانگ خروس 
کوت ملکوت خدا مل«: ۷۱شرح ملکوت در قاموس کتاب مقّدس —"را در خاطر دارى

آسمان ملکوت خداوند ما. الفاظ مسطوره معنيهاى چند دارد من جمله حيات و 
و  نظم و قائده و قانون و اصولى که مسيح از براى ترتيب آن  ۳۳/۶تقواى قلبى متى 

و  ۴۳/۲۱قوم خدا بر حسب اراده او تعالى متى  برترىو  ۱۳ /۱۱و  ۴/ ۱۷آمد متى
کلى خدايتعالى بر تمام موجودات متى  و اقتدار ۱۶/ ۲۸مجد و تسلّط مسيح متى 

براى معانى ديگر  .» ۱/ ۱۱و  رسالۀ دوم پطرس ۸ /۱۱و حالت سماوى متى  ۱۰/۶
عنوان ب مأخذ بانگ خروس در بيان مبارك — رجوع کنيد به نافۀ دوم در ذيل ملکوت

شمعون ِپطُرس بوى گفت : «۱۳/ ۳۶ -۳۸نمونه رجوع کنيد به انجيل  يوحنا اصحاح 
عيسى جواب داد جائيکه ميروم االٓن نميتوانى از عقب من بيائى   . کجا ميروى اى آقا

ِپطُرس بدو گفت اى آقا برايچه االٓن نتوانم  .و لکن در آخر از عقب من خواهى  آمد
عيسى باو جواب داد آيا جان  . از عقب تو بيايم جان خود را  در راه تو خواهم نهاد

بتو ميگويم تا سه مرتبه مرا انکار نکرده باشى  خود را در راه من مينهى آمين آمين
 و  ۳۴و  ۳۳ هاىشماره ۲۲ حو نيز  انجيل لوقا اصحا».  خروس بانگ نخواهد زد

بوى گفت ايخداوند حاضرم که با بروم حتّى در زندان و در موت.  : «۶۲الى  ۵۴
هى اگفت ترا ميگويم اى پطرس امروز خروس بانگ نزده باشد که سه مرتبه انکار خو

 پس او را گرفته بردند و بسراى رئيس َکَهَنه آوردند و پطرس از …کرد که مرا نميشناسى
آنگاه کنيزکى چون او را در روشنئ آتش نشته ديد بر او چشم … ميآمد  عقبدور  از 

دوخته گفت اين شخص هم با او  ميبود. او ويرا انکار کرده گفت اى زن او را 
ى او را ديده گفت تو از اينها هستى ، پطرس گفت اى نميشناسم . بعد از زمان ديگر



مرد من نيستم. و چون تخمينًا يکساعت گذشت يکى ديگر با تاکيد گفت بال شّك 
 پطرس گفت ايمرد نميدانم  اين شخص از رفقاى او است زيرا که جليلى هم هست.

 آنگاه خداوند رو .در همانساعت که اينرا ميگفت خروس بانگ زد  ،چه ميگوئى
گردانيده به پطرس نظر افکند پس پطرس آنکالمى را که خداوند بوى گفته بود بخاطر 

رون پس پطرس بي .آورد که قبل از بانگ زدن خروس سه مرتبه مرا انکار خواهى کرد
  ».رفته زار زار بگريست

"نفس مبارك موعود در کتاب مقّدس  : ۷۲. قوله االحلىٰ رب الجنود (تأويل) ) ۴۴(
ين در يکى از الواح (فرام علّت نقل مندرجات انجيل —"تعبير گشتهبرّب الجنود 

تبليغى) صادره بافتخار احبّاى امريکا و کانادا است که تشويق قيام به نشر نفحات اهلل 
ر د مأخذ — اندخطاب فرموده» اين نفوس جنود الهى هستند«اند و  آنها را گرديده

 ۸و  ۱)  ذکريا نبى اصحاح ۲و ( ۱ ) اشعيا نبى اصحاح۱(  کتب عهد قديم و جديد
 »رب الجنود«توضيح ترجمه لغوى  — ۲۹شماره  ۹) رسالۀ بولس بروميان باب ۳. (

ذکر شده و در ترجمه » رب الجنود«) ترجمه عربى ۱در کتب عهد قديم و جديد (
مذکور  Lord of hostsو در ترجمه انگليسى » رب الجنود، يهوه صبايوت«فارسى 
و  VIKIPEDIAبراى تفصيل و تحقيق ديگر مراجعه کنيد به دائرة المعارف  .است

 :نظائر آن که تحت عنوان
“Name of God in English Poetry”معنى رب  —، بحث و تحقيق شده است

پيشواى عساکر روحانى آسمان و سردار عساکر : « ۷۳الجنود در قاموس کتاب مقدس
ظه ميشود علماى مسيحى به جوهر کالم  واقف همانطور که مالح -.»۹/۱اشعيا زمين 

ذ در مأخ — انداى به اينکه مقصود موعود کتاب مقدس است ننمودهنبوده و  اشاره
ان يا پاپا ان اخرق االحٰجاب قد اتى الرّب االربار " : ۷۴قوله تعالىٰ  .آثار قلم اعلى

  ه لوح ر ميرسد ک". بنظفى ظلل الّسحاب و قضى االمر من لدى اهلل المقتدر المخٰتار
  ٤٥٨ص 



مهيمن خطاب به پاپ مرجع عالم مسيحيت اعالن رسمى ظهور جديد به رئيس يکى 
از بزرگترين اديان عالم، پاپ را در  احساس مسؤوليت بسيار  پر اهميتى قرار  ميدهد 
و اين خطاب نه تنها به پاپ در حال حيات در زمان نزول اين لوح اعظم است ، در 

قضى  «پاپ هاى بعد از او نيز  وارد است تا اينکه آگاهى يابند که حقيقت خطاب به 
گردند و بدانند که با ظهور  اب آسمانىو  نزول  رّب الجنودو مقّر به ظهور  »  االمر

  گرديد.ور اسم اعظم اديان سلف نسخ شد و عالم به انوار اشراقات نيّر اعظم من
بعضى مسائل فلسفه پرسيدند . جواب از حضرت پولس از « : ۷۵ ). قوله االحلىٰ ۴۵(

فرمود که من تا از مسيح خبر نداشتم . هر چيز ميدانستم . و لکن چون از مسيح خبر 
گرفتم از هر چيز بى خبر شدم . زيرا چنان حلول در من کرد که ديگر جائى بجهت 
چيزى نگذاشت . اين قلب فارغ پر از حضرت مسيح . يعنى فيوضات الهيه و سنوحات 

رين مطلبى که نزديکت بنظر ميرسد که نقل کلمه به کلمه يافت نشد و مأخذ —»نيهرحما
بولس رسول فرموده و قريب به مفهوم بيان مبارك است، قسمتى از رسالۀ بولس به 

  است. ۱۱الى  ۱هاى کولسيان در باب دوم شماره
م که به : "و اما اورشلي۷۶ . قوله االحلىٰ "و عالمتى عظيم در آسمان ظاهر شد") ۴۶(

م ثانى عشر مذکور) و عالمتى عظي بيابان خواهد رفت(در مکاشفات يوحنا در اصحاح
  در جواب سائل است. علّت نقل —…"  در آسمان ظاهر شد

زن. آفتاب . ماه . اورشليم . دوازده اکليل (دوازده ستاره) . فرزند ( مولود) ) ۴۷(
در «ليم که به بيابان خواهد رفت " و اما اورش : ۷۷ . قوله االحلىٰ . بيابان (بريه) 

و عالمتى عظيم در آسمان ظاهر شد » مکاشفات يوحنا در اصحاح ثانى عشر مذکور
زنيکه آفتاب را در بر دارد . و ماه زير پايهايش . مراد از اين زن شريعة اهلل است که 
اورشليم آسمانيست . زيرا باصطالح کتب مقدسه . اورشليم آسمانى کنايه از شريعة 
اهلل است که در اينجا تعبير بزن شده است. و دو کوکب شمس و قمر . يعنى دو سلطنت 

و فرس در ظل شريعة اهلل هستند . شمس عالمت دولت فرس است و قمر که هالل  كتر
. و دوازده اکليل دوازده امامند که مانند حواريين تاييد دين  كباشد عالمت دولت تر



عبود است . که از شريعة اهلل تولد يافته . بعد ميفرمايد اهلل نمودند و ولد مولود جمال م
که آن زن فرار به بريه کرد . يعنى شريعة اهلل که مسمى باورشليم آسمانى است از 
فلسطين بصحراى حجاز انتقال نمود. و در آنجا هزار و دويست و شصت سال اقامت 

ت اب مقدس هرروز عبارکرد يعنى تا يوم ظهور ولد موعود. و اين معلوم است که در کت
 مکاشفات  مأخذ — سائل است به سؤال در جواب علّت نقل —از يک سال است

) و عالمتى عظيم در آسمان ظاهر شد. زنيکه آفتابرا در بر دارد و ١: (١/١٢-٦يوحنا 
) و زن ببيابان فرار کرد که ٦ماه زير پايهايش و بر سرش تاجى از دوازده ستاره است. (

براى وى از خدا ُمهيّا شده است تا او را مدت هزار و دويست و شصت در آنجا مکانى 
  روز بپرورند. 

نزول اورشليم تازه شريعتى است « : ۷۸ . قوله االحلىٰ  .نزول اورشليم تازه) ۴۸(
ع براى مزيد اطال». آسمانى و کافل سعادت عالم انسانى و جلوۀ نورانيت عالم الهى

) ۱( مأخذ —در جواب سائل است علّت نقل  —۷۹عبدالبهاء  رجوع کنيد به مفاوضات
جديد چونکه آسمان اّول و زمين اّول در گذشت و  ىو ديدم آسمانى جديد و زمين« 

و شهر مقّدس اورشليم جديد را ديدم که از جانب خدا از آسمان . دريا ديگر نميباشد
لند ى بو آواز . نازل ميشود حاضر شده چون عروسى که براى شوهر خود آراسته است

از آسمان شنيدم که ميگفت اينک خيمۀ خدا با آدميان است و با ايشان ساکن خواهد 
 » بود و ايشان قومهاى او خواهند بود و خود خدا با ايشان خداى ايشان خواهد بود

 ، ۸۰ ) در قاموس کتاب مقدس۲. (۲-۱. شماره ۲۱مکاشفات يوحنا اصحاح 
صيل ست  و تاريخ بنا و سوابق تاريخى آن بتفاورشليم به معنى ظاهرى آن گرفته شده ا

  .نگاشته شده است
  ٤٥٩ص 

از متن لوح مستفاد ميشود که معجزات مذکوره در   معجزات حضرت مسيح) ۴۹(
 .انجيل تأويل و تفسير الزم دارد و کسى از آن علم و بهره اى ندارد. در لوحى ميفرمايند



ميع المسائل المذکورة في االنجيل من : " (اعلمى يا أمة اهلل) أن ج ۸۱ قوله االحلىٰ 
  ."ال يعلمها اال کل سميع بصير .تفاسير و تأويل لها أنها کلّها .عجائب المسيح

که ضعيفۀ زانيه بحضور حضرت  در انجيل مذکور است" :۸۲ . قوله االحلىٰ  )۵۰(
حاضرين گفتند چرا حکم برجم نميفرمائى فرمودند هر  .مسيح حاضر شد و اقرار کرد

کس مستحق حد شرعى نيست يعنى گناهى ننموده است بر خيزد و اين زانيه را رجم 
 .مودندلهذا هر يك بطرفى فرار ن .نمايد جميع چون نظر بخويش نمودند گنه کار يافتند
قرآن  در .مشکل استو اّال کار  .حال اين مقام است که بايد همواره منظور نظر باشد

واْ ِمْن َحْوِلَك"  ا َغِليَظ الَْقلِْب َالنَفض َن اهللِ ِلن[ميفرمايد َوَلْو ُكنَت َفظ َت َلُهْم َفِبَما َرْحَمٍة مِّ
واْ ِمْن َحْوِلَك  ا َغِليَظ اْلَقلِْب َالنَفض ي َفاْعُف َعنُْهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم فِ  َوَلْو ُكنَت َفظ

 ]۱۵۹ يهآل عمران آاالْمِر َفاَذا َعَزْمَت َفَتَوكْل َعَلى اهللِ ان اهللَ ُيِحب الُْمَتَوكِِّليَن سوره 
(ترجمه: پس برحمتى از خدا نرمى کردى مر ايشان را و اگر بودى بد خوى سخت 

 انو بامداد .اما عيسى بکوه زيتون رفت: « ۱۲يوحنا باب هشتم  ا الى   مأخذ —دل)
ه ناگاه ک .باز بهيکل آمد و چون جميع قوم نزد او آمدند نشسته ايشانرا تعليم ميداد

کاتبان و فريسيان زنى را که در  زنا گرفته شده بود پيش او آوردند و او را در ميان برپا 
وراة بما و موسى در ت .بدو گفتند اى  استاد اين زن در عين عمل زنا گرفته شد .داشته

وى و اينرا از ر .که  چنين زنان سنگسار شوند اّما تو چه ميگوئى حکم کرده است
امتحان بدو گفتند تا اّدعائى بر او پيدا کنند اّما عيسى سر بزير افکنده به انگشت خود 

و چون در سؤآل کردن الحاح مينمودند راست شده بديشان  .بر روى زمين مينوشت
مين سر بزير افکنده بر ز زو با .اندازد گفت هر که از  شما گناه ندارد اّول بر او سنگ

 كزم شده از مشايخ شروع کرده تا بآخر يلپس چون شنيدند از ضمير خود م .مينوشت
پس عيسى  .بيرون رفتند و عيسى تنها باقى ماند با آن زن که در ميان ايستاده بود  كي

دند  آيا ش چون راست شد و غير از زن کسيرا نديد بدو گفت اى زن آن مّدعيان تو کجا
توى  عيسى گفت من هم بر تو ف  ، گفت هيچکس اى آقا .هيچکس بر تو فتوى نداد
 ، مذکور در انجيل يوحنا و ساير اناجيل »هيکل«معنى  -» نميدهم برو ديگر گناه مکن



مواضع کتاب مقّدس هيکل  بيشترمقصود از هيکل در : « ۸۳ کتاب مقدسدر قاموس 
اورشليم است که بر کوه موريا بنا شده بود و شباهت بچادر جماعت ميداشت در 

 نظرى اجمالى به متن لوح مبارك علّت نقل  —»کتاب مقّدس به هيکل مذکور است
بوضوح مالحظه ميشود که علت نقل داللت  ۱۲الى  ۱قبل از نقل باب هشتم آيات 
ال نسبت به اعم» خطاپوشى«ضرت سّراهلل االعظم بايد بر اين دارد که از روش ح

لهذا قوله االحلٰى: " .ديگران را آموخت، چنانچه بعد از نقل فوق ميفرمايند
تا تواند ديدۀ خطاپوش خواهد و ستر نمايد . زيرا پيش از کل خود را گنه  )(عبدالبهاء

ل ويش مشغوکار بيند و عاجز و قاصر در عبوديت پروردگار. لهذا چون بقصور خ
  ".بخطيئات ديگران نپردازد

 و امور بسياريست که الزم است بيان شود مسيح فرمود ،" : ۸۴قوله االحلى  )۵۱(
لکن حال شما نتوانيد استماع نمود . و لکن چون آن روح تسلى دهنده که پدر ميفرستد 
 بيايد حقيقت را از براى شما بيان کند . لهذا در اين عصر انوار تعليم خصوصي

 الى ۷شماره هاى  ۱۶يوحنا باب  مأخذ بيان مبارک در انجيل —"عمومى گرديد
و من بشما راست ميگويم که رفتن من براى شما مفيد است زيرا اگر نروم تسلّى :« ۱۳

و چون او آيد جهانرا  .دهنده نزد شما نخواهد آمد اّما اگر بروم او را نزد شما ميفرستم
 .اّما بر گناه زيرا که بمن ايمان  نميآورند .خواهد نمودبر گناه و عدالت و داورى ملزم 

بر  و اّما .و اّما بر عدالت از آن سبب که نزد پدر خود ميروم و ديگر مرا   نخواهيد ديد
 و   بسيار چيزهاى ديگر نيز دارم .داورى از آنرو که بر رئيس اينجهان حکم شده است

ى و ليکن چون او يعنى روح راست .ريد بشما بگويم لکن االٓن طاقت تحّمل آنها را ندا
آيد شما را بجميع راستى هدايت خواهد کرد زيرا  که از خود تکلّم نميکند بلکه بآنچه 

  ».شنيده است سخن خواهد گفت و از امور آينده بشما  خبر خواهد داد
  ٤٦٠ص 

"حرف عضوى از اعضاى کلمه است  : ۷۸قوله االحلٰى  "حرف" . "کلمه" ،) ۵۲(
. اين عضويت عبارت از استفاضه است. يعنى اين حرف مستفيض از کلمه است و 



ارتباط روحانى بکلمه دارد و جزء او محسوب ميشود حواريون بمنزله حروف بودند و 
حضرت مسيح جوهر کلمه و معانى کلمه که فيض ابديست پرتوى بر آنحروف افکنده 

 مأخذ —عضوى از اعضاى کلمه است لهذا مطابق کلمه است" بود . و چون حرف
در ابتداء کلمه بود و کلمه نزد خدا : «۵الى  ۱ شماره اصحاح اّول انجيل يوحنا) ۱(

همه چيز بواسطۀ او آفريده شد و . همان در ابتداء نزد خدا بود .بود و کلمه خدا بود
 .بود و حيات نور انسان بود  در او حيات. بغير از او چيزى از موجودات وجود نيافت

 ) رسالۀ اّول پطرس رسول۲». (و نور در تاريکى ميدرخشد و   تاريکى آنرا در نيافت 
چون َنْفسهاى خود را به اطاعِت راستى طاهر «الى آخر:  ۲۲باب اّول شماره هاى 

شّدت محبّت ب ايد تا محبّت برادرانۀ بيريا داشته باشيد پس يکديگر را از دلساخته
ا از آنرو که تولّد تازه يافتيد نه از تخم فانى بلکه از غير  فانى يعنى بکالم خد .بنمائيد 

زيرا که هر بشرى مانند گياه است و تمام جالل او  .که زنده و تا ابداالٓباد باقى است 
ى لکن کلمۀ خدا تا ابداالٓباد باق .گياه پژمرده شد و ُگلش ريخت   ، چون ُگل گياه

 ، رآنق  ،مآخذ ساير  — »آن کالميکه بشما بشارت داده شده استاست و اينست 
  رجوع کنيد به نافۀ دوم در فصل دوم   آثار امر  و کتب و تفاسير  ، تورات

وله . ق" ولتر"، و رّد افکار و نظرات  "تفسير و تأويل و مقصود از "ابليس) ۵۳(
مثال ولتر در کتاب خويش نگاشته که در انجيل منصوص است که  : "۸۵االحلٰى 

ابليس حضرت مسيح را بکوه بلندى برد و جميع دنيا را عرضه داشت گفت سجده 
بمن کن تا جميع دنيا را بتو دهم حضرت ابليس را طرد فرمودند. نوشته است که قائل 

بعنان  کوه بلند باشد و اين قول از کرويت ارض بيخبر و جاهل بوده است . زيرا هر قدر
آسمان رسد نهايت اينست نصفۀ کره را کشف نمايد و نصف ديگر مستور ماند . و بعد 
ميگويد ببينيد که نويسندۀ اين عبارت چه قدر جاهل و نادان بوده است و حال آنکه 

 اين ولتر عبارت انجيل را باصطالح…  اين عبارت داللت بر نهايت جهالت ميکند
از اين جاهل بوده که مقصد از شيطان عالم طبيعت بشرى است که عوام گرفته و 

ده بقا و درندگى و اخالق فاس ۀانسان را برذائل اخالق تشويق مينمايد. از جمله منازع



و فسق و فجور و هزليات و عدم غيرت و خونخوارى چون سباع ضاريه که منبعث از 
قيقت که آن در عالم ح شيطان عبارت از قواى طبيعت استعالم طبيعت است يعنى 
. پس مقصد از عبارت انجيل اينست که عالم طبيعت حضرت  بنفس اماره تعبير شده

مسيح را داللت بر موافقت نمود تا بسبب اين قواى طبيعى تمکن تام در عالم طبيعت 
نمايد کوه بلند اعلى ذروه عالم طبيعت بود که در آنمقام زخارف و شؤن عالم طبيعت 

جلوه داد فقط نورانيت حضرت و روحانيت حضرت مقاومت طبيعت را بنظر حضرت 
کرد و هواجس طبيعت را رد نمود . حال مالحظه نمائيد که بيان چه قدر بديع است 

 قل علّت ن —"ولى آن نادان باصطالح عوام گرفته و اعتراض بر آن روح مجسم نموده
لفضائل ن جناب ابواحضرت عبدالبهاء در مکتوبى که در جواب به يکى از بازماندگا

طالبى م تاليفاتى در بارۀ اند، مخاطب لوح را نصيحت ميفرمايند کهعنايت فرموده
ر فيلسوفانى ولى نقل عين افکا »تسمفيد ا بسيار«»زنادقه و تنبيه غافالن بر ردّ « مانند

  مانند ولتر و روسو  سبب فتور در دين  ميگردد.
وله ق .وص مکالمه در تبليغ امراهللمقصود از حکمت در الواح الهى در خص. )۵۴(

"دو نفر از حواريون حضرت روح بجهت تبليغ امراهلل بشهر انطاکيه رفتند : ۸۶االحلٰى 
در مقصود از حکمت و اينکه : بايد  علْت نقل حکايت در کتب عهد جديد. —..."

  تبليغ بنوع موافقى که در قلوب تاثير نمايد و قابل ادراك  نفوس باشد. 
  ٤٦١ص 

: "بارى مقصود از حکمت اين است که انسان بايد بنوع موافقى که در قوله االحلىٰ 
قلوب تاثير نمايد و نفوس ادراك کنند تبليغ امراهلل نموده و نمايد نه آنکه سکون و 

عندليب هزار آواز  اگر ساز نغمه ننمايد صعوۀ الل است و بلبل گلزار . سکوت يافت
  وم نشد.. مأخذ بر اين بنده معلبکم بى پر و بال است"معانى اگر ترانه نسازد عصفور ا

  
  مآخذ معتبر مراجعه و تحقيق در مندرجات کتب عهد قديم و جديد



نظر باينکه کتب تاليف شده در طول قرون و در خاتمه اين نافه معروض ميدارد ، 
اعصار متمادى در بارۀ مندرجات کتاب مقدس از حّد احصا و شمارش خارج و از 
حوصله بيرون و طول عمر  انسان براى تحقيق در آنها کافى نيست و دسترسى به آنها 

ير سمستلزم مخارجى سنگين و  طاقت فرساست و نيز نظر باينکه اينگونه تحقيقات و تفا
براى ( مأخذى مستند براى اهل بها نيست و استدالالت کالمى تاويالت متونو  

ان قلم ،  و بمصداق  بيآکاهى و اطالع و استفاده در موارد تبليغ مفيد بنظر ميرسد)
ليس له ان ينظر الى ما ينفعه بل بما ترتفع به کلمة اهلل المطاعة قلب بايد : « ۸۷ اعلىٰ 

 با اطمينان خاطر و اعتقاد ايمانى بايد اذعان» قّدس باشداز شئونات نفس و هوٰى م
اهل  براى که آنچه بآن ارتفاع امراهلل و اطمينان قلب و روح به آن منوط است، نمود

ذ در ذيل به تاليفاتى که  مأخ —بهاء معيار و ميزان سنجس همان آثار مبارکه است 
 ينان يهود و نصارى که مؤلفبعضى از آثار مشهور و مورد تحقيق و تتبع در عالم ادي

مسيحى و نيز از دانشمندان و  مدرسين در  مدارس عاليه علوم مسيحى ميباشند  آنها
را درج مينمايد تا در صورتيکه بعضى از احبّاى الهى تمايلى به تحقيقات و نظرات 

ناب ذکر اين حقيقت اجت علماى کتاب مقّدس نشان دهند به آن کتب مراجعه نمايند.
عداد معدودى کتب پيشنهادى ت است که نظراتشان براى اهل بهامستند نيست. نا پذير

از هزاران کتب تاليف شده است که مولف آنها را مطالعه نموده و  حاوى نظرات ساير 
  مؤلفين در اينخصوص نيست:

تب ريتاشنال : تاليف رابرت مورگان و جان بارتن ، که صورت اکثر کپبيبليکال اينتر
 اند.شده در مندرجات کتاب مقدس را در انتهاى تاليفشان درج نموده معتبره  تاليف

BIBLICAL INTERPRETATION: Robert Morgan with John Barton. 
THE OXFORD BIBLE SERIES.OXFORD UNVERSITY PRESS. 
THE NEW TESTAMENT BACKGROUND: C.K. BARRETT. Harper   
The New Testament World (Insight from Cultural Anthropology): 
Bruce J. Malina. Westminster/John Knox Press.  



PROPHESY AND THE BIBLICAL PROPHETS: John F. A. Sawyer. 
THE OXFORD BIBLE SERIES.OXFORD UNVERSITY PRESS.  
THE EARLY CHURCH: W.H. FREND. FORTHRESS PRESS. 
PHILADELPHIA.  
THE ORIGINES OF CHRISTIANITY. A HISTORICAL 
INTRODUCTION TO THE NEW TESTAMENT: SCHUYLER. THE 
OXFORD BIBLE SERIES.OXFORD UNVERSITY PRESS.  
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  ۴۶۴ص 

  سى و ششم نافه
  اديان غير سامى و فالسفه و در ذکر فرق

  

 اشاره ز اديان غير سامى نيحضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در مکاتيب مبارکه به  مقدمه
نمونه هائى  .و  احباى الهى را تشويق به ابالغ کلمة اهلل به پيروان آن اديان فرموده اند

عقائدشان در حوصله اين رساله درج بيانات مبارکه و شرح مختصرى از  از اين 
  ميگردد.

در لوحى که مطلع آن (ى دو منادى   .ثيافى ثوطايفه  . طائفه برهموسماج
امراهلل)  است ، دو مخاطب را امر ميفرمايند که قيام بتبليغ و ابالغ کلمة اهلل به پيروان 

) در رهمو سماجب( ۀحال شما بايد با طائف:  ۱دو طايفه در هند نمايند. قوله االحلٰى 
کلکته و أطراف مالقات نمائيد و بقوتى ملکوتى قلوب آنانرا منجذب نمائيد . زيرا 
اين طائفه بخيال خود مقر بجميع أنبيا هستند حتى در محافل خويش ذکر اسم أعظم 

ذهب ساس ماأس  كمر مبارامينمايند و پيش خود ميگويند که عقائد و تعاليم اين 
مومى آنان نطقى بنمائيد و بشارت بظهور نبأ عظيم بدهيد . بارى در مجامع ع ماست
ج در هزار و هشتصد و هفتاد و پن ۀهستند که در سن» ثؤثيافى«در هندوستان طائفۀ 

تبت محفلى تشکيل نمودند و خود را واقف بعلم روح ميدانند و مشربشان وحدة الوجود 
  ".هيداست. با آن طائفه بياميزيد و بنهايت انجذاب بشارت کبرى د

   مآخذ تحقيق در اديان هند
ر در ميان براى اختصار به دو تاليف معتب  مراجع تحقيق در کتب تاليفات اسالمى – ۱

ء . الجزأحمد الشهرستانىتاليف  الملل و النحل)  ۱محققين مسلمان اکتفا ميگردد: 
(ترجمه  توضيح الملل) ۲الثانى. تحقيق محّمد سيّد گيالنى. دار صعب. بيروت 



ح و . با مقدمه و تصحيمصطفى بن خالقداد هاشمى عّباسىالملل و النحل) تاليف 
  تحقيق و تکميل و ترجمه: سيد محمد رضا جاللى نائينى. چاپ اقبال. جلد دوم. 

با  مقدماتى  براى آشنائى مراجع تحقيق درکتب مؤلفين و دانشمندان غرب  - ۲
اليف ت ريخ مختصر اديان بزرگتافلسفه و عقائد اديان شرق رجوع کنيد به کتاب 

فليسين شاله،ترجمه دکتر ناصر خدايار محبّى. مترجم کتاب تعدادى از آثار تاليف 
شده در بارۀ اديان شرق را که اهميّتى کامل در ميان کتب موجوده در ميان علماى 
متحقق فلسفه و اديان شرق دارند  درج نموده است که براى عالقمندان مزيد اطالع 

  ردد:درج ميگ
در پاريس چاپ  ۱۹۳۸تاليف پول ماسون اورسل که در سال  فلسفۀ شرق)  کتاب ۱

  شد از نظر فلسفۀ اديان هند بسيار مفيد است.
در باره  ۱۹۳۶چاپ پاريس،  متفکرين بزرگ هند در کتاب آلبرت شوايتزر)  دکتر ۲

  افکار هندى مباحث فراوان دارد.
وش از فلسفه هند و چه ميتواند هند بما شش رتحت عنوان  ماکس مولر)  دو اثر از ۳

  ميالدى. ۱۹۱۹؟ چاپ لندن  بياموزد
 .۱۹۲۳چاپ پاريس  تاريخ فلسفه شرق،  رنه گروسه)  ۴

Reference Study Materials: 
 Masson – Oursel, Paul: La Philosophie en Orient. 
 Schweitzer, Albert: Les Frands penseurs de l’Inde, paris, payot. 
 Muller, Max: Six Systems of Indian philosophy, London. 
Renè Grousset: History do la philosophie en Oriental, paris Nouvelle 
Librairie nationale. 
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  سى و هفتم نافه
لم علماء و اعدا مظاو  اتهجوم . تعرضات . اعتساف
  بهامر  

 احبّاى الهى
 و

  نتايج حاصله
 سبب فتح و ظفر امر اهلل گرديد



سى و هفتم نافه   

  بهامر  لم علماء و اعدا مظاو  اتهجوم . تعرضات . اعتساف
   که سبب فتح و ظفر امر اهلل گرديد احبّاى الهى و نتايج حاصله

حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در مکاتيب مبارکه به تفصيل و نيز باختصار تعداد  مقدمه
بيشمارى از مصائب وارده براحباى الهى را از يوم ظهور حضرت رب اعلى از قتل و 

از اين مصائب را  كجرح و ضرب و اسارت و غيره در مکاتيب بيان فرموده و هر ي
وسيله اى از براى نصرت و ظفر امراهلل و سبب خسران بيخردان و جاهالن و عاجزان و 

  معاندين امراهلل بيان فرموده اند.
 .ظلم اعداء امراهلل باحباى الهى تايج حاصله ازن .علت ظلم و عدوان به احباى الهى 

آنها در خسران ظلم و عدوان صالح عاجزان و روش اهل بطالن است و عاقبت 
ان در کمينند تا فرصتى د"بيخر : ۱در لوحى از قلم مبارك صادر. قوله االحلٰى  افتند .

عاجزانست چون  يابند و دست تطاول بگشايند . و بظلم و عدوان پردازند . اين صالح
دند دست تطاول بگشايند . هميشه اين روش اهل بطالن راز قوت برهان بى نصيب گ

لکى شمرند ولى بخسران مبين افتند. و اغيان. اين آخر الدواء اهل ط كاست و مسل
ضرر و زيان شديد يابند . اين تعرضات سبب ظهور آيات بينات و اين اعتساف تمهيد 

  .”مقدمات و سبب انتباه غافالن و جستجوى طالبان گردد
 در ذکر ظلم و عدوان اعدا به أحباى الهى و بيان مراتب تاثرات قلبى و روحى مبارك
نسبت به ظلم و اعتساف اعداء امراهلل به بهائيان و اينکه آن موهبت کبرى و عطيّه 
عظمى است ، اظهار همدردى با احبّاى ستمديده و  بيان اظهار  تاسف شديد مبارك 
، شهادت نوشيدن جام وفا است و ذکر بعضى نتايج حاصله از  سفك دم مطهر 

  شهداى امر  
"و ما أرسلت اليك قميصًا   : ۲بارك صادر. قوله االحلٰى در لوحى از قلم م نمونه اول ،

مع البشير بريد عناية ربك الغفور. تاهلل الحق ان القلب لفي شجن. و أن الجسد لفي 



محن. و ان االحشاء لفي زفرات. و ان االعين لفي عبرات. و ان االفئدة لفي حسرات 
 ة على أحباء اهلل و أمنائهمن ظلم أورث الظالم من ذئاب ضارية و کالب عقورة ساطي

و أوداء اهلل و حلفاء حبه... تاهلل ان أعين حوريات القدس فاضت بالدموع في غرفات 
الفردوس و ارتفعت منهن أصوات الرثاء. و نحيب البکاء کاالمرأة الثکالء و ضجت 
قلوب المالٔ االعلى و ناح وصاح... أي رب لك الحمد بما أنعمت علينا بهذه 

برى. و أکملت علينا عطيتك العظمى و شرفتنا بهذ الفوز العظيم. و أهرقت الموهبة الک
  دمائنا في سبيل محبتك يا ربنا الکريم". 

 : ۳از قلم مبارك صادر. قوله االحلٰى  شهداى يزد و اصفهان) در لوحى در بارۀ ٢(
"دّرندگان يزد و گرگان اصفهان گوى سبقت و پيشى را از ميدان کالب و ذآب ربودند 
و دست تطاول گشودند و بخون مظلومان آلودند... واقعه کربال را و مظلوميت حضرت 
سيد الشهداء روحى له الفداء را فراموش نمودند. رجال را قطعه قطعه کردند و بآتش 
و نفت بسوختند سينه ها را دريدند و جگرها را مکيدند و سر ها را بريدند و اطفال را 

  ز شهيد نمودند... أال لعنة اهلل على القوم الظالمين".گزيدند و بعضى از نساء را ني
  در سورۀ اعراف با مضمون مشابه. ۴۴/۷رجوع کنيد به آيه 

. در   استقرار عرش مطهر و مقدس حضرت رّب اعلٰى و شهادت احبّا در نيريز) ٣(
"در اين ايام نيريز خونريز گشت نفوسى  : ۴لوحى از قلم مبارك صادر. قوله االحلٰى 

مقدسه از ياران الهى جان بازى نمودند و در سبيل نور مبين بقربانگاه عشق شتافتند از 
اينجهت چشم گريان است و دل بريان آه و انين باوج عليين رسد و حزن شديد ماتم 

اران اى ي...  جديد بنمايد عبدالبها را نهايت آرزو چنان که جرعۀ از اين جام وفا نوشد
عبدالبهاء در اين ايام بحسن القضاء و تأييد رب السموات العلى و توفيق ملکوت ال 

در جبل کرمل حيفا در مقام معلوم استقرار يافت  يرى هيکل مقدس حضرت اعلىٰ 
لهذا قربانى الزم و جانفشانى واجب احباى نيريز از اين جام لبريز سرمست شدند و 

هنيئا لهم ثم مريئا هذا القدح  * اين ميدان ربودند بچوگان همت گوى سبقت از
  ".الممتالٔ الطافح بصهباء محبة اهلل و عليهم بهاء اهلل االبهىٰ 
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  ٤٦٩ص 
  سى و هشتم نافه

  ين. خصائص مبلغامر بهائى . جّل ذکره تبليغ امراهلل . معرفى حضرت بهاءاهلل
حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در مکاتيب مبارکه به تفصيل و نيز باختصار تعداد  مقدمه

وظائف خطيره احباى الهى در  امر تبليغ و اشاعۀ امراهلل  بيشمارى از تعاليم مبارکه در
از قلم مبارك  الواح مبسوطه اى آن، تبليغ براى مبلغ ، و نظاير ۀشرايط مبلغين، نتيج ،

عّز صدور يافته و  در اکثرى از الواح به اين وظيفه خطير احبا تصريح فرموده اند. براى 
سيار مهم "لقاء اهلل" که در احاديث نبوى و نمونه در جواب يکى از  زائرين در مسئله ب

و  ۳۱/٦و سوره انعام آيه ١٣/٢قرآن در آيات متعددى مذکور است (سوره بقره آيه 
ون رُ تَ سَ حديث نبوى " -١٠/٤٥ – ٢٩/٥ – ٨/٣٠نيز  و ١٠/ ۴۵سوره يونس آيه 

) سائل از  حضور مبارك استدعاى جواب ۳۲و  ۳۰" رجوع کنيد به نافه هاى مکُ بّ رَ 
ينمايد . بعد از اينکه با استدالالت کالمى جواب سائل را پاسخ فرموده اند در م

انتهاى لوح باو امر  ميفرمايند که در معنى لقاءاهلل بهمين قدر اکتفا ميکنم و  توجه کن 
به ديار و شهر خودت و ندا امراهلل را بلند کن و زنده کن مردم را بماء مزن (رجوع کنيد 

باش قدوۀ احرار و اسوۀ ابرار براى قيام به خدمت امراهلل. قوله به نافه سى ام) و  
  ار والمخت كبهذا المقدار و توجه الى الديار و ناد باسم رب و االٓن اکتف: " ۱االحلى 

سوة الحرار و ألکن في کل صقع قدوة أحي الناس بالماء النازل من سحاب االسرار و 
 ذ نفحةفيا زائر الروضة المقدسة الغناء خ . الجبارلالبرار للقيام في خدمة أمراهلل العزيز 

لقلوب برائحة زکية محيية ل من جنة االبهى واعرضها على مشام أهل االٓفاق حتى يتعطر
 المنجسم المزن الهامي ادع الناس الى اهلل وطهرهم بماء االشراق و  ىالمنجذبة ال

ي الهياکل خلع المواهب التو ألبس  جوه بنور معرفة اهللالونور من السماء. و  المنهمر
راء ان الغبراء تهتز بنفحات القميص و الخض تاهلل الحق . ظهرت أنوارها في ميثاق اهلل

  ".أبدى االشراق  تتنور بنور



مبلغ بايد ملکوتى باشد . عقل مصور مبلغينى کامل  ارسال شود.   شرايط مبلغين 
امل ک ىنفحات اهلل مبلغين "بجهت نشر: ۲قوله االحلىٰ  . باشد . استقامت داشته باشد

عقل مصور  . مبلغين بايد ملکوتى باشندبشهر ها حتى قريه ها ارسال شود و آن نفوس 
د زاد و توشه . در سفر در قيباشند . و بنهايت ثبوت و استقامت و جانفشانى قيام کنند

 و . افکار را حصر فيوضات ملکوت اهلل نمايند و تأييدات روح القدس طلبندنباشند
جنت  ۀالهى و انجذابى وجدانى و بشارتى ربانى و تنزيه و تقديسى سبحانى برائح ۀبقو

 . الهى الهى هذا طيرابهى مشامها را معطر کنند و اين مناجات را هر روز تالوت نمايند
 …کليل الجناح بطئ الطيران ايده بشديد القوى حتى يطير الى اوج الفالح و النجاح 

 رب انى قريد وحيد حقير ليس لى…رجاء باسمك االٔعلىو برتفع هديره فى کل اال
  "…ظهير اال أنت و ال نصير اال أنت

   مقام مبلغين 
"اى احباى الهى اليوم هر  : ۳ قوله االحلىٰ  مبلّغين صف اول مقرّب درگاه کبريا .

نفس مبلّغى مؤيّد است و مبلّغين صف اول مقّرب درگاه کبريا و مستمّد از ملکوت 
  ابهى".

تبليغ امراهلل ، محبت بهاءاهلل و منوط به سه شرط  .مقام حوارى حضرت بهاءاهلل فوز 
"محبت بهاءاهلل چنان مستولى بر اعضاء و اجزاء و ارکان آنها :  ۴قوله االحلى  . است
احباى بهاءاهلل باين مقام  هر نفسى از …که عالم بشريت را حکمى نماند گردد
  صول بايمنقام اعلى مشروط باموريست."و. و حکم حوارى بهاءاهلل يابدرسد

ات ميثاق امر بهاءاهلل را از شبه ۀزيرا قو شرط اول  ثبوت بر ميثاق است  "شرط اول 
راهلل است و رکن متين دين اهلل. اليوم  هيچ منمايد و حصن حصين ا تضالل محافظ

ثانى  رطش"ثانىشرط ئى وحدت عالم بهائى راجز ميثاق الهى محافظه ننمايد".قوه
  مملکت  مبلغينى باطراف شرط ثالث آنکه"شرط ثالث ". الفت و محبت بين احباب 

  
  



  ٤٧٠ص 
بلکه باطراف عالم سفر نمايند ولى نظير عبدالبهاء که در بالد امريکا سفر نمود و از هر 

ومقدس و در نهايت انقطاع چنانکه حضرت مسيح ميفرمايد چون در  كآلوده گى پا
  ".بيفشانيد يشار آنشهر را نيز از نعلين خوشهرى وارد شويد غب
   و مقصود از حکمت تبليغ به حکمت

ى . و بخوشخوئتبليغ بايد بحکمت مجرى گردد":  ۵ ) در لوحى نازل قوله االحلىٰ ١(
و خوش رفتارى و مهربانى حصول يابد. و اگرچنانچه بشروطى مشروط شود تبليغ قليل 

: "ايّها  ۶ حلىٰ قوله اال با قابليت نفوس باشد .تبليغ بايد متناسب ) ٢". (الوجود گردد
الفاضل الشهير اليوم يومك قد اتى الوعد فاوف بالهعد تاهلل الحق اّن شمس الحقيقة 
القيت عليك ذيل شعاعها  و شملك اهداب ردائها فعليك بالّضجيج فى المحافل 

 على ح و حىّ العليا و الّصريخ فى المجامع العظمى حّى على الفالح وحّى على النجا
و لکن بالحکمة المذکورة فى الکتاب اى بقدر قابلية الّنفوس و الموهبة الکبرى 

قوله  مراعات مقتضيات مکان و وقت.) ۳". (انجذاب القلوب و انشراح الّصدور
: " در الواح الهى ذکر حکمت گشته و بيان مراعات مقتضيات مکان و  ۷ االحلىٰ 

عنصرى نبوده. بلکه مراد الهى اين بوده که وقت شده. مراد سکون روحى و شئون 
شمع در جمع بر افروزد نه در صحراى بى نفع. ماء فيض الهى بر ارض طيبه نازل 
گردد نه ارض جرزه و اال خاموشى شمعرا حکمت نتوان گفت و پريشانى جمعرا 
عالمت وحدت نتوان شمرد افسردگى حيات و زندگى تعبير نشود و نا توانى و 

:  ۸ قوله االحلىٰ  مقصود از حکمت .) ۴شمندى و زيرکى نگردد.". (درماندگى هو
"مقصود از حکمت اين است که انسان بايد بنوع موافقى که در قلوب تاثير نمايد و 
نفوس ادراک کنند تبليغ امراهلل نموده و نمايد نه آنکه سکون و سکوت يافت.عندليب 

لبل گلزار معانى اگر ترانه نسازد هزار آواز اگر ساز نغمه ننمايد صعوۀ الل است و ب
اگر از عاشقان جمال کبريائى آه و فغانى بکن عصفور ابکم بى پر و بال است ... 



و اگر از آشفتگان روى دلبرى ناله و فريادى بر  آر تا زلزله در ارکان عالم اندازى و 
  ".آتش بجان بنى آدم زنى

کون ورت اعتراض معامله به ستبليغ بقدر استعداد القا گردد و با محبت ودر ص) ۵(
"با نفوس بنهايت محبت مأنوس گرديد و کلمه را  : ۹ قوله االحلىٰ  . و سکوت و وقار

. بزم الفت بيارائيد تا جاذب قلوب گردد و اگر چنانچه از استعداد القا فرمائيد بقدر
. ئيد بسکون و وقار معامله نمائيد و سکوت کنيدانفسى اعتراض و احتراز مشاهده نم

مروا  او اذ«خدا در قرآن مى فرمايد  گوئيدب. در جواب ابدا کلمه ئى بر زبان نرانيد
آنچه اين شخص گفته اگر صدق است معاذاهلل چه بگوئيم  و اگر » باللغو مر وا کراما

چنانچه کذب است اين بهتان بر من نيست بر آن نفسى است که داراى اين اوصاف 
براى مزيد اطالع از نقل آيه قرآن مجيد رجوع کنيد  -"اکتفا نمائيد قدر است . بهمين

  به نافه سى ام.
وله ق . خصائص اهل بها . روحانيت . اخالق بهائى تبليغ به اعمال و رفتار.) ۶(

ى چون لق پى برند نه بجسم. يعن"بهائيرا بصفت شناسند نه باسم و بخُ  : ۱۰ االحلىٰ 
جوهر تجريد. و در کردار حقيقت شخصى يابند در گفتار آيت توحيد. و در رفتار 

و  «تقديس . فرياد بر آرند که اين بهائيست. اگر چنين شويم نور مبين در جبين بتابد 
  ».ا اسفا علينا على ما فرتنا فى جنب اهللياال 

براى نشر نفحات اهلل و قدر و مقاميکه در ملکوت ابهى احباء الهى  اوامر مبارکه به
"يا أيها المشتعل بالنار الموقدة   : ۱۱ قوله االحلىٰ  ست.براى مبلغين امر مقدر شده ا

في سدرة السيناء أخرج من زاوية الخمول و أعرج الى أوج القبول و تمسك بوسائل 
تنشر بها نفحات البشارات في تلك الجهات و تشعشع بها أنوار االٓيات في هاتيك 

لك الرياض هطل في تاالقطار فليوث الحق لتزئر في تلك الغياض و غيوث العرفان لت
و اجعل نفسك أول مناد باسم اهلل في االٓفاق و أول زجاجة أوقد فيها مصباح النجاح 
  و سراج الفالح  . لعمرى لو علمت ما  قدر  لهذا المقام  في ملکوت االبهى لشققت 



الجيوب و نزعت الثياب و خضت في هذه البحار و وصلت لقعرها الذي يضيء 
  کالنهار".

  ٤٧١ ص
 مبارکه  به امر در تبليغ امراهلل  و اينکه  در امر تبليغ جنود مالٔ اعلى ناصر مبلّغينند اوامر

:  "اليوم هنگام تبليغ  ۱۲ . امر تبليغ يرليغ بليغ از ملکوت ابهٰى دارد .  قوله االحلىٰ 
است اين امر مؤيد است هر نفسى بآن پردازد جنود ملکوت ابهى نصرت نمايد. امر 

ازله دستور کتاب مستطاب اقدس آيۀ مبارکه ن —غ از ملکوت ابهٰى دارد" تبليغ يرليغ بلي
 ل يا قومقالعمل احبّاى الهى در  اجراى بيانات مبارکه تبيينى است. قوله االعلٰى : " 

اّن فى  بيانى ملکوت ظهورى و سکنت امواج بحر   ال يأخذکم االضطراب اذا غاب
نراکم اّال اهلل الفرد الخبير . و  لع بها غيبتى حکمة اخرى ما اطّ  ظهورى لحکمة و فى

و قبيل من  نصرة امرى بجنود من المٔال االعلى افقى االبهى و ننصر من قام على من
. کتاب مستطاب اقدس. تبليغ اکليل اعمال است — )۵۳بند (الملئکة المقّربين  " 

ال لو انتم من الکليل االعم و تبلّغوا امر ربّکم الّرحمن هذا " لتعاشروا مع االديان
  ).۷۵العارفين". (بند 

قوله  ."خدمت عتبۀ مقدسه نشر نفحات" . الهى به تبليغ امراهلل ىتشويق احبا
) " اي ياران الهى بعد از عروج جمال رحمانى آيا سزاوار است دمى ١: ( ۱۳االحلى 

بياسائيم و يا محفلى بيارائيم يا نفس راحتى بکشيم يا شهد مسّرتى بچشيم يا سر 
ببالين آسايش بنهيم و يا آرايش و آاليش جهان آفرينش بجوئيم (ال واهلل) اين نه شرط 

ران بدل و جان آرزوى خدمت آستان نمائيد وفا است و نه اليق و سزاوار . پس اي يا
و مانند راستان پاسبان عتبۀ رحمن گرديد. و خدمت عتبۀ مقدسه نشر نفحات است" 

صدر نشين اين بزميد و تيغ  که شما» اى احباى الهى"« : ۱۴ )  قوله االحلىٰ ٢؛ (
جمع  وحدانيت ۀآتشين اين رزم. طيور حدائق توحيديد و حقائق تجريد. در ظل کلم

ر اکبر حش ۀشويد. و تحت لواء حضرت احديت مجتمع الشمل قيام بر اظهار آثار باهر
  ".اين نشر اعظم افتيد ۀنمائيد. و در صدد تشهير انوار ظاهر



 :۱۵ قوله االحلىٰ ) ١( . وسبب نصرت است فصيح تبليغ سبب تأييد و گشودن لسان
العقول  بما يحير ك و ينطقكو ينفث بروح القدس فى فم كو ينصر كيؤيد ك" ان رب

هر نفسى بجان و دل   : ۱۶ قوله االحلىٰ  )٢( " ؛من الدالئل و البراهين بسلطان المبين
قيام نمايد لسان فصيح بگشايد . و بر شاخسار حقيقت بابدع الحان  بخدمت امراهلل

يغ ؤيد شود . سطوت تبلم حجت قاطعه ۀبسرايد ببراهين الهى ملهم گردد . و باقام
شکست دهد . و شوکت تاييد سپاه ضاللت را منهزم کند . اساس صفوف جهل را 

ثبوت و استقامت است و رأفت و محبت و تجرد از هواجس نفسانى و خلوص نيت 
در امر رحمانى و انقطاع از من فى الوجود و مواظبت بر سجود . اگر نفسى مؤيد باين 

  ".الطاف خفيه گردد يک سواره بر صف عالم زند

" قدر مس نوبالک را  :۱۷قوله االحلى .است نه عامل هدايتمبلغ سبب هدايت 
  ".ميدانى زيرا سبب هدايت تو شد

 ء"هجوم جهال : ۱۸قوله االحلى  .هجوم و اعتراض جهال سبب آگاهى عاقالن است
  ".سبب تنبيه عقال ميگردد
 علمم در صحبتهاى تبليغى ، معلم اول عالم . جّل ذکره  معرفى حضرت بهاءاهلل

 .و سالطين و تحقق آنها ك. خطابات بملو كى . عظمت جمال مبارصلح عموم
در حق حضرت بهاءاهلل چه اعتقاد داريد بگوئيد  که "اگر سؤال نمايند : ۱۹ قوله االحلىٰ 

آنحضرت را اول معلم عالم و اول مربى عالم در اين عهد ميدانيم و اين را شرح و 
 پنجاه ديگر از قلم حضرت بهاءاهللتفسير دهيد که اين تعاليم صلح عمومى و تعاليم 

عالم انتشار يافت در  ۀسال پيش صادر و در ايران و هندوستان طبع شده و در هم
داشت چه که بکلى مستحيل  شصلح عمومى استيحا ۀبدايت هر کس از کلم

و ترکستان  ايران  بحث کنيد و از وقايعيکه در كديگر از عظمت جمال مبار .ميدانستند 
آثار عجيبى که از او ظاهر شد و از خطابهائيکه بجميع ملوک فرمودند و  واقع شد و از

  ".صحبت بداريد كتحقق يافت و از نفوذ امر مبار
  ٤٧٢ص 



"اى  : ۲۰قوله االحلى  . دهقان حقيقى ، ناشرين نفحات اهلل و مبلغين امراهلل اند
جز انتشار  واينست که در سبيل ملکوت جانفشانيد  ياران و اماء رحمن با وفا انصاف

هستيد در اراضى قلوب دانه هاى  انوار در آفاق آرزوئى نداريد . دهقان حقيقى
هدايت مى افشانيد يقين است که موفق و مؤيد خواهيد شد . دهقان ماهر هميشه 

اهريد ن ماحمد هلل شما ها دهقلزراعتش پر برکت است زمين طيب طاهر مى يابد . ا
ارى عرفان آيي ۀاهلل مى افشانيد و از چشم تان قلوبست . تخم محبترزا . کشت
  ".ميکنيد

"و اما  : ۲۱ قوله االحلىٰ  .محافل تبليغى و مواضيع مورد مذاکره و نظم و ترتيب آن
در محافل منعقده بايد بکلى مکالمات خارجه واقع نگردد. بلکه مصاحبت محصور 
در ترتيل آيات و قرائت کلمات و أموريکه راجع بامراهلل است باشد. مثل بيان حجج 
و براهين و دليل واضح مبين. و آثار محبوب العالمين. و نفوسيکه در آن محفلند قبل 

آراسته و توجه بملکوت أبهى نموده . در کمال خضوع از دخول بايد بنهايت نظافت 
و خشوع وارد گردند. و در حين تالوت صمت و سکون کنند. و اگر نفسى مکالمه 
خواهد بايد در نهايت أدب برضايت و اجازت اهل مجلس در کمال فصاحت و 

  ".بالغت نمايد
 ؛"ظهور اتم اقوم" : ۲۲قوله االحلىٰ  )١( و اعظميّت آنتکريم و احترام به ظهور جديد 

احاطه "ظهور باين عظمت که آيات باهره اش عالم وجود را  : ۲۳ قوله االحلىٰ  )٢(
  ".نشر اعظم.  حشر اکبر" : ۲۴قوله االحلٰى ) ٣(نموده است" ؛ 

قوله  .ستر قبل نيز موجود ابُ در جواب اينکه بعضى از تعاليم در کتب و زُ  كبيان مبار
اينکه در صحف از پيش نيز شمه ئي از اين تعاليم الهى » ۀاما قضي"«  : ۲۵االحلٰى 

حال در دست ملل مانند موجود. آن تعاليم در زمان خود ترويج گشت و تأثير نمود. 
  ".آيت منسوخ ميمايد. بهيچوجه حکمى ندارد

"هر کس در ميدان تبليغ  : ۲۶ قوله االحلىٰ  حتمى الوقوع است.موفقيت در تبليغ 
  ".يدان ببردبتازد گوى از اين م



که ثابت بر عهد است  ى" هر نفس  : ۲۷ قوله االحلىٰ  .امر به تبليغ براى عموم است
  ".باشد و تبليغ ولو بظاهر خواندن أبجد نداند. بايد در فکر اعالء کلمة اهلل

در خاتمۀ اين مقال، بياناتى که در آن اقبال عمومى ناس به امراهلل  تبليغ دسته جمعى
اعالن گرديده زيب اين اوراق ميگردد. در قرآن کريم در سورۀ نصر نازل. قوله تعالٰى 

ِه اْفَواًجا. اَذا َجاء َنْصُر اللِه َوالَْفتْحُ : "۱۱۰/ ۱و ۲  الل
ِ
. "َوَراْيَت الناَس َيْدُخلُوَن ِفي ِدين

در الواح عديده اى اشاره به اين آيه شريفه و اقبال دسته جمعى گرديده است. براى 
 ۱۱۰اختصار به بيان احالى حضرت ولى امراهلل ارواحنا فداه در توقيع منيع نوروز 

 تر گردد و نعرۀيومًا فيومًا مشتعل الحمد هلل :  ۲۸خطاب به احبّاى شرق کفايت ميگردد
ک در ممال يدخلون فى دين اهلل افواجا ند شود و مصداققبائل از دور و نزديک بل

 قارۀ وسيعه مستعده ظاهر و نمايان گردد . مستقله و اقاليم تابعه و جزائر مجاورۀ آن
  مآخذ و منابع

  .۱۰۷ – ۱۰۸صص  ۱م . ج   ۱
  . ٥٢ص  ٣ج م .  ۲
      .١٦٩ص  ٤م .ج   ۳
  .۳۱الى  ۲۸ص  ٣ج م .   ۴
  .٢٧٢ص  ٢ج م .   ۵
  .٩٤ – ٩٥ص  ٤م . ج   ۶
  .٤٤٥ص  ١م . ج   ۷
  .٤٧٥-٤٧٦ص  ١م . ج   ۸ 
      .٤٩٥ص  ٣ج م .   ۹

  .١١٤-١١٥ص  ٢ج م .   ۱۰
  .٢٣٢ص  ١م . ج   ۱۱
  .۳۴۲ص  ۳م . ج   ۱۲
  .٣٨٦ص  ١م . ج   ۱۳



  .١٢٥ص  ٢ج م .   ۱۴
    .١٦٦ص  ٣ج م .   ۱۵
  .٢٠٤ص ٣ج م .   ۱۶
  .٤٦٩ص  ٣ج م .   ۱۷
  .٤٩٥ص  ٣ج م .   ۱۸
    .۴۴۸ ص ٣ج م .   ۱۹
  . ٨٢-٨٣ص ٣ج م .   ۲۰
  .٢٧٢ص  ٢ج م .   ۲۱
  .١١٨ص  ٢ج م .   ۲۲
  .١١٩ص  ٢ج م .   ۲۳
  .١٢٥ص  ٢جم .   ۲۴
  .١٤٣ص  ٢ج م .   ۲۵
  .٢٥٧ص  ٢ج م .   ۲۶
  .٢٨٧ص  ٢ج م .   ۲۷
  .۴۶۸مجموعه توقيعات مبارکه ص   ۲۸

  

  ۴۷۲ص 

  نافه سى و نهم
  جامعه شناسى جهت جامعه .

  حکومت ها . دول
  

 



  ٤٧٤صفحه 
 نافه سى و نهم

  جهت جامعه . جامعه شناسى . حکومت ها . دول
ضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در مکاتيب مبارکه به تفصيل و نيز باختصار تعداد ح مقدمه

بيشمارى از تعاليم امر  بهائى در ساختمان بناى جوامع انسانى که باعتقاد راسخ 
جّل  استقرار سلطنت جمال قدمبهائيان بالمآل سبب حصول به ورد به عصر ذهبى و 

خواهد گرديد (بمصداق آيات نازله. قوله االعلٰى :"يا معشر  در عالم امکان جالله
""غنت الورقاءعلى افنان سدرة ۱الملوك قد اتى المالك و الملك هلل المهيمن القيّوم

ى ا") را با بياناتى ساده و دلنشين و  نيز بر۲المنتهى الملك هلل ربك و رب العالمين
استعدادهاى مختلفه و افکار متفاوته  بيان فرموده اند. به نمونه هائى از آن تعاليم 

   ربّانبّه اشاره ميگردد.
 جهت جامعه سبب الفت و اتحاد بين بشر است  و اقسام آن، غير ملکوتى. ملکوتى.

جهت جامعه غير ملکوتى موقت است و اقسام آن ، وطنيت . مليت . اتحاد منافع 
در لوحى از قلم مبارك شرف صدور يافت. قوله ياسيه . وحدت افکار   . وحدت س

: "در عالم امکان جهت جامعه بسيار که سبب الفت و اتحاد بشر است  ۳االحلٰى 
مثال وطنيت جهت جامعه است . مليت جهت جامعه است اتحاد منافع جهت جامعه 

ست " است. وحدت سياسيه جهت جامعه است . وحدت افکار جهت جامعه ا
"ولکن جميع اين تأسيسات فى الحقيقه اعراض است نه جوهر . مجاز است نه 
حقيقت . زيرا موقت است  نه مؤيد. چون موانع و وقايع عظيمه حاصل گردد اين 

  جامعيتها بکلى از ميان برود.". و نيز رجوع کنيد به خطابه مبارك در امريکا.
ارك عزّ صدور يافت. قوله االحلٰى در لوحى از قلم مب جهت جامعه ملکوتى ابديست .

  : "جهت جامعۀ ملکوتى يعنى تأسيسات و تعليمات الهى جهت جامعۀ ابديست". ۴



در لوحى از قلم مبارك شرف صدور يافت. قوله  حکومت عادله. حکومت متنوعه .
: "مقصد از حکومت متنوعه حکومت عادله است که محافظت حقوق  ۵االحلٰى 

  حکومت مشروطه است که در تحت قوانين متينه است.". عموم بشر مى نمايد . و
قلم  در لوحى از تأسيس شرکت خيريه که آن امرى است مبرور و حّظى است موفور .

شرکت خيريه از تأسيسات » اى ياران الهى:  « ۶مبارك عّز صدور يافت. قوله االحلٰى 
است  و مساکين و انامرب البريه است. زيرا مربى ايتام . و کافل راحت فقراء و عجزاء 

و سبب تعليم اطفال و تبليغ امر حضرت رحمن" " هر نفس که معاونت بشرکت خيريه 
ليکم بهذا ع» يا أحباءاهلل«… نمايد در جميع مراتب تأييد و توفيق الهى شامل گردد 

االمر المبرور و الحظ الموفور . و السعى المشکور . و سوف ترون ان کل جمعية خيرية 
و غدت منصورة بجيوش من الملکوت  دة بجنود من المالٔ االعلىٰ أصبحت مؤي

  ".االبهىٰ 
از جمله طرق محافظت امراهلل و  انسجام جامعۀ بهائيان  عدم مداخله در امور سياسيه .

عالم و  اتحاد احبّاى الهى در  سراسر جهان عدم مداخله در امور سياست است. در 
: "حزب اهلل ابدًا در امور سياسيه  ۷االحلٰى  لوحى از قلم مبارك شرف صدور يافت. قوله

مداخله ننمايند بنص قاطع ممنوعند و هر نفسى از اين طايفه در امور سياسى مداخله 
  نمايد بايد ديگران از او دورى جويند بلکه تبّرى نمايند".

  مآخذ و منابع
  .۷۸کتاب مستطاب اقدس بند   ۱
  .۳۰۰مجموعه الواح اقتدارات ص   ۲
  .٥٨ ص ٣م .ج   ۳
  . ٥٩ص  ٣م . ج   ۴
  .٣٨٨ص  ٣م . ج   ۵
  .١١٥ -١١٦ص  ٢م . ج   ۶
 .٧٢ص  ٤ج . م  ۷ 



    



  ٤٧٥ص 

  
  نافه چهلم
  اسماء. القاب

  
  

  ٤٧٦ص 

  نافه چهلم
  اسماء. القاب

تاريخى ن اماکتعدادى از حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در مکاتيب مبارکه به  مقدمه
آن  و القابى نيز در بعضى موارد بهرا نام برده که ارتباطى نزديك با اديان الهى دارند 

  .ستا ذيل شرح به ء و نامهانمونه هائى از اين قبيل اسما اماکن عنايت فرموده اند.
  )حيفا . عّکا( فلسطين 

اى ياران رحمانى اين زندانى .  ": ۱در لوحى صادر. قوله االحلٰى  ارض مقّدس .
وارد و  بآستان مقّدس بارض مقّدس ى جناب آقا محمد صادق عليه بهاء اهلل االبهٰ 

  ساجد گرديدند".
 : ۲در لوحى صادر. قوله االحلٰى  . القاب و اسماء روضه مبارکه ، مسجد الحرام

رب ح ۀجناب آقا ميرزا احمد قائنى آن هيکل نورانى و آن نفس رحمانى در بحبوب"
بين دول و ملل بنهايت مشّقت خود را بساحل ارض مقّدس رساند. و چون راهها 

 ۀوضرمبارکه نمود و با کمال انجذاب و اشتعال بباغبانى  ۀبود اقامت در عتب وعمقط



ر در بح  مسجد الحرام  ۀقيام نمود . شب و روز آرام نداشت و در حين سقاي مبارکه
  ."را بحرکت ميآورد و ثبوت و رسوخ مينمودمناجات مستغرق بود . سنگ و کلوخ 

"هزاران هزار اسرائيل باقليم جليل  : ۳در لوحى صادر. قوله االحلٰى  . قدس االقداس
آنکه اين  و حال…  ولى جز در و ديوار چيزى نديدند … شتافتند تا بهره و نصيب برند
 .تأسيس نمودبايد قدس االقداسرا در جهان جان و دل . سنگ و گلست نه جان و دل

  چه اهميتى دارد". آب و گل
"قفقازيا جميعا تابع ارس است که  : ۴در لوحى صادر. قوله االحلٰى  .اصحاب رس

در قرآن (اصحاب رس) تعبير شده . جمعى از انبياء در زمان قديم که خبرشان منقطع 
  .د . و عالم انسانير ا بنفحات رحمانى معطر نمودند"شده در آن اقليم مبعوث شدن

ديث و روايات ا"کوه قاف که در اح : ۵در لوحى صادر. قوله االحلٰى  .کوه قاف
  ".مذکور همين قفقاز است

  
  
  
  

  و منابع  مآخذ
   
  .٣٠٠ص  ۱جم .   ۱
  ۳۴۳ص  ۳م . ج   ۲
  .۳۶۱ – ٣۶۲ص  ٣ج م .   ۳
  .۲۰۲ص  ۳م . ج   ۴
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  ۴۷۷ص 

  
  

  
  جبر. اختيار
  قضا . قدر

   



  ۴۷۸ص 

  
  چهل و يکمنافه 

  جبر  . اختيار . قضا . قدر
مسئله جبر و اختيار را از امهات  مفاوضاتحضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در  مقدمه

مسائل الهيه بيان فرموده اند :" اين مسأله از اّمهات مسائل الهيّه است و بسيار غامض 
يز فقراتى ن". در اين قسمت کلية بيانات تبيينى در ساير الواح و مفاوضات و ۱۷است

ميگردد تا بفضل بى منتهايش  از  آيات نزولى قلم اعلى با يکديگر زيارت و  بر رسى
ور دنيوى براى هر انسان متفکرى که در ام نتيايج کامله در اخذ بيانات نزولى و تبيينى

  عايد گردد.  و اخروى مى انديشد
ى که در ففلسدر بر رسى مسائل ما وراءالطبيعه و   مبحث الفاظ و معانى لغات

ن آمعارف امر مبارك در الواح عديده اى در مکاتيب و مفاضات حضرت عبدالبهاء 
و  تبيين شده است بنظر ميرسد شناخت بعضى از الفاظ مرسوم و مورد  مسائل تشريح

استعمال در  اين قبيل مسائل به روشن گرديدن مطلب کمك مى نمايد. در بدو امر 
بکار رفته است را از کتب معتبرۀ لغت و فرهنگ  معانى  اصطالحات و الفاظى  که

  باختصار ميگردد. ىنامه ها استخراج و تحقيق
: کسى را بکارى بزور گماشتن؛ ناچار کردن. طريقه اى که پيروان آن  ۱ جبر) ١(

(جبريه) معتقدند که اعمال انسان بارادۀ خداى تعالى انجام گيرد و بندگان هيچگونه 
:  گزيدن ؛ انتخاب کردن ؛ آزادى عمل ؛  ۲   اختيار) ٢. ( اختيارى از خود ندارند

: حکم  ۳ قضاء.  قضا)  ٣قدرت بر انجام دادن کار بارادۀ خويش ؛ مقابل اجبار . (
الهى ؛ مشيت بارى تعالى ؛ حکم الهى از آن جهت که مقدم بر"قدر" است سرنوشت 

:  فرمان ، حکم . حکم خداوند  در  مورد بندگان ؛  ۴َقَدْر ) ۴، تقدير آسمانى . (
: خروج الممکنات من العدم الى الوجود  ۵ الَقًدرْ ؛  سرنوشت ؛ تقدير ؛ جمع . اقدار



واحدا بعد واحد مطابقا للقضاء و القضاء فى االزل و القدر فيما ال يزال و الفرق بين 
اللوح المحفوظ مجتمعة  القدر و القضاء هو ان القضاء وجود جميع الموجودات فى

و نيز از اصطالحات  ؛والقدر وجودها متفرقة فى االعيان بعد حصول شرائطها . 
 در ميان فرق اسالم معتقدين به . قدريهمتکلمين و به معنى تفويض آمده است . 

: هم  ۶ اختيار و تفويض اند. و در التعريفات جرجانى در ذيل معنى قدريّه نوشته شده
  .اّن کل عبد خالق لفعله و اليرون الکفر و المعاصى بتقدير اهلل تعالىالذين يزعمون 

: معنى تفويض در کتب لغت  به اين شرح  است : واگذار کردن (  ۷ تفويض) ۵( 
کارى بکسى ) ؛ مسلکى که پيروان آن معتقدند خدا بانسان آزادى و اختيار داده و هر 

  مقابل جبر.. اختيار ؛ کس در اعمال خود قادر و مختار است
و  لوحى در جواب سائل در موضوع جبرتبيينات در مسأله جبر و اختيار در مکاتيب 

اختيار بلسان عربى از قلم مبارک صادر گشته است که رؤس بيانات مبارکه در حقيقت 
عقول و افکار فالسفه و  انسانها را بخود مشغول نموده است)  اين مسئله (که قرنها

"و اما مسألة ال جبر  و ال تفويض ... فاعلم : ۸وله االحلىٰ ق باختصار درج ميگردد.
ان القدرة القديمة محرکة لالٓفاق و مقبلة للقلوب و االبصار.  و مدخل االنسان فى 
االفعال هو االرادة و الميالن و القابلية و االستعداد فالبشر و الشجر متحرکان و المحرك 

 ة االولىٰ ان مباينة لحرکة االشجار الن الحرکلهاتين الحرکتين هواهلل و لکن حرکة  االنس
هو العزيز  كباالختيار و االرادة و الميالن و الثانية باالضطرار و عدم االختيار . و المحر

و ال کره و ال تسليط امر بين االمرين و اذا  ال جبر و ال تفويضالجبار . هذا معنى 
الدواب  ن من الشجر و البشر وأمعنت النظر لرأيت الحرکة فى جميع الکائنات سواء کا

الکل رب الموجودات انما تختلف حرکة الشجر عن حرکة البشر  كو االجسام و محر
الن هذه الرادة اذٌا ال جبر و ما ظلمناهم و لکن کانوا أنفسهم يظلمون و ال تفويض 

  هواهلل قل کل من عنداهلل . و هذا هو االمر بين االمرين.ولنا مثل آخر و  كحيث المحر
  ٤٧٩ص 



و  موآخر الى الشرق و الغرب كهو اذا اشتدت ريح صر صر فى البر و البحر ترى الفل
ن ا اذًا ال تفويض و لکدريح الشديد و لوالها لما تحرکت من مقامها أباللها  كالمحر

اذا مال المالح بالسکان الى الشرق فتذهب بقوة الريح مشّرقة و ان اماله الى الغرب 
و  كبة کما قال اهلل تعالى و کال نمد هؤالء و هؤالء من عطاء ربتذهب بها الريح مغرّ 

  ".محظورا فثبت ان ال جبر بل بارادة االنسان و ميالنه كما کان عطاء رب
  خالصه تبينات و تعاليم مبارکه در الواح مندرجه در مکاتيب 

  .۹ ) " فاعلم ان القدرة القديمة محرکة لالٓفاق١(
لحرکة االشجار الن الحرکة االولى باالختيار و االرادة و حرکة  االنسان مباينة  ") ٢(

  ." ۸ انسان در افعال خود مختار است. . مضمون بيان مبارك اينست:  الميالن"
" مضمون  ۱۰ هو العزيز الجبار  ك) " و الثانية باالضطرار و عدم االختيار . و المحر۳(

آن اجبار است  و در آن يك نوع عمل انسان اختيارى نيست بلکه در بيان مبارك. 
  .اعمال محرك خداى عزيز جبار است

"سؤال از حرکت و : ۱۱قوله االحلٰى  .حرکت و سکون اشياء باراده حق است) ۴(
حق است يقين است . زيرا مدد وجود از فائض  ۀسکون اشياء نموده بوديد که باراد

الجود است .اگر بوجود امداد از حق نرسد کائنى از کائنات بحرکت نيايد. ولى 
مقصد و مراد اين نيست که جبرى در ميانست . بلکه مراد اين است اگر مدد منقطع 

   ".شود جميع کائنات از حرکت باز ماند
له قو و عمل نفس انسانى نه  روح انسان. هاعمال انسان بجبر است و يا باراد) ۵(

"اگر مدد روح از اعضا و اجزاى هيکل انسانى منقطع گردد. از براى هيچ  :۱۲االحلٰى 
عضوى حرکتى نماند . و لکن اين حرکت برضايت و خواهش نفس است نه روح . 

سلط ماره مأچه بسيار واقع که روح تقديس جويد . و جان جانان طلبد و لکن نفس 
د . و انسانرا بحرکتى مبتال نمايد که سبب کدورت روح شود. در اين مقام است شو

   ".که ذکر ميشود ال حرکة و ال سکون اال اهلل



"الٔن الحصر و الحد و القيود أمور  :۱۳قوله االحلٰى  .کل محصور مجبور است) ۶(
. و رتعتري على الحقائق المتناهية بشهادة ان کل متناء محدود. و کل محدود محصو

  ".کل محصور مجبور. و کل مجبور محتار
جبر باطل است و  خلق بمقتضيات قابليات خلق شده اند تا موافق عدل کلى ) ۷(

ور است قلم تبيين در  ابطال اينکه انسان مجب،  در لوح تفسير کنت کنز   .الهى باشد
آياتى از  لبياناتى صريح و روشن که با استدالالت کالمى و دالئل عقلى  و  نيز با نق

: "بدالئل عقليه و نقليه  ۱۴ قرآن مجيد ابطال جبر را اثبات فرموده اند. قوله االحلىٰ 
و عدالت  . ثابت و مبرهن است که جبر باطل و در آفرينش حق بايد جور و اجبار نمود

تى چه اگر گوئيم حق سبحانه کينونتى را بر سعادت و کينون .کليه الهيه را ثابت کرد 
ت خلق نمود اکراه و اجبار در خلقت الزم آيد و حال آنکه جعل و خلق را بر شقاو

ي الخلق ما ترى ف(ممکنات نسبت به آن سلطان وجود يکسان است چنانچه ميفرمايد 
ن و چو )و ما خلقکم و ما بعثکم اال کنفس واحدة(و همچنين  )الرحمن من تفاوت

العزة موجودات و ممکنات را بطريق اجبار و اکراه خلق  ثابت است که حضرت رّب 
ننموده پس بايد بآنچه مقتضاى قابليت ايشان است خلق فرمايد تا خللى در عدل 

  ".کلى الهى و مقام اعطاء کل ذى حق حقه راه نبايد
"الهى الهى ترانى اسيرا للقدر و القضآء ... و لکن   :۱۵قوله االحلىٰ  .قضا و قدر) ۸(

المبرم فى جميع الّشئون ال يرده الفداء و ال تقاومه قوات  كلمحتوم و قدرا كقضائ
البالغة فى حقائق أالشياء تفعل ما تريد و تحکم  كاالرض و الّسمآء و هذا من حکمت

ما تشآء و ليس لنا اّال بتّسليم و الّرضآء و الّصبر و الّسکون عند وقوع القضآء التّفويض 
  ."عند اشتداد البالٓء كالرادت
  ٤٨٠ص 

  :اند نقل فرموده  لوح  مخاطب  براى را  اين بيت  .. نصيب . قسمت تقدير انسان) ۹(
  خون دل و جام مي هر يک بکسي دادند

  دردائرى قسمت أوضاع چنين باشد                                                             



: ۱۶خواسته اند مخاطب لوحبراى ر خاتمه لوح رجاى صون و حمايت الهيه براى د
"خالصه از الطاف خفيۀ پروردگار اميدواريم که هميشه بر مسند عزت مستقر و بر صدر 

  ".جالل مقر يابند و در صون حمايت الهيه محفوظ و مصون مانند
ميفرمايند قوله   .رؤس بيانات مبارکه در مسأله جبر و تفويض در مفاوضات

 شواهد –مسائل الهيّه است و بسيار غامض است" : "اين مسأله از اّمهات ۱۷االحلىٰ 
که افکار انسانى در همۀ قرون و اعصار براى کشف اين مسأله  نشان ميدهد تاريخى

 وم االکرم االقتبيينات حضرت غصن اهلل االعظم و سّراهلل  .در سعى موفور بوده است
ه ک مفتاح کشف اين فلسفۀ غامض است . در اين بر رسى و تحقيق سعى ميگردد

بيانات مترادفه در مفاوضات و الواح مندرجه در مکاتيب را توأمًا تحقيق و شناسائى 
  .نمود تا بتوان تعليمى کلّى و معرفتى کامل که جامع تبيينات مبارکه باشد بدست آورد

امورى در تحت اختيار انسان است مثل عدل و انصاف و ظلم و اعتساف ") ۱۰(
  "شّريّهمختصرًا اعمال خيريّه و افعال 

اموريست که انسان بر آن مجبول و مجبور است مثل خواب و ممات و عروض ") ۱۱(
امراض و انحطاط قوى و ضرر  و زيان اين امور در تحت ارادۀ انسان نيست و مسؤل 

  "از آن نه
  "مسألۀ ديگر در ميانست و آن اينکه بشر عجز صرف است و فقر بحت") ۱۲(
 شيّتبم ت پروردگار است و علّو و دنّو بستهتوانائى و قدرت مخصوص حضر") ۱۳(
  "ارادۀ جناب کبرياو 
 ندکماالت در رتبۀ خويش نماي جميع اشياء در رتبۀ خود کاملند و بايد تحّرى") ۱۴(
  تطبيق کنيد با کلمات مکنونه عربى "الّن صنعى کامل و حکمى نافذ"  –
د نه بر ر مدد نرسسکون و  حرکت انسان موقوف بتأييد حضرت يزدان است اگ" )۱۵(

ّر هر ود رسد توانائى بر خير و شجخير مقتدر نه بر شّر توانا بلکه چون مدد و جود از رّب 
  "دو دارد



اختيار خير و شرّ راجع بانسان و در هر صورت موقوف بمدد وجودى از  پروردگار ") ۱۶(
ر امرى بسلطنت اٰلهى عظيم است و کّل در يد قدرت اسير بنده بارادۀ خود توانائى 

  "ندارد پروردگار مقتدر و تواناست و مدد بخش جميع کائنات
در جبر و اختيار و قدرت و اراده الهى و نامحدود بودن آن .  مأخذ آثار قلم اعلىٰ 

  قضا و قدر و حدود انسان 
تعاليم روحانى و مبادى اعتقادى در امر بهائى در مسئلۀ جبر  و اختيار و قضا و قدر در 

ز در کتاب و  ني مسطور و نيز در مکاتيب حضرت عبدالبهاء و مفاوضات لىٰ الواح قلم اع
امر و خلق جمع آورى گرديده که مراجعه بان بيانات مبارکه براى تدبر در اين مسئله 
الزم و ضرورى است .  براى تحقيق در بيانات مبارکه بنظر ميرسد که  آشنائى و مطالعه 

ادى اراده در انسان و مسائلى ازاين قبيل که در اجمالى در مسئلۀ جبر و اختيار و آز
اديان گذشته و آيات قرانيه  و احاديث معتبره در کتب حديث و قرابت بعضى از آن 
مسائل طرح شده خصوصًا در معارف مذهب شيعه و نصوص مبارکه (از ذکر و مثال 

که راز معارف مسيحى بعلت اختصار و عدم اصطالحات و استناد آنها در الواح مبا
صرفنظر گرديد)  ، کمک ميکند به آشنائى با اصطالحات و الفاظى که در آثار امر 
بهائى بکار رفته است .  نظر باينکه در اين رساله در تحرير  هيچيک از قسمتهاى آن 
مقصود  شرح کامل و حتّى به اجمال مسائل بيشمار در الواح مقّدسه نيست بلکه 

.  لزوم اشاراتى مقدّماتى در مسائل قضا و قدر،  پيشنهاد در روش و شناخت بيان است
  جبر و اختيار و مبانى تاريخى و کالمى آن ضرورى بنظر ميرسد.

  ٤٨١ص 
 ۱۸، دريکى از دعاهاى صبح بعد از بيدار شدن نازل گرديده قوله االعلٰى  نمونه اول

ْر ۭلْى ِمْن َقَلمِ  : " َاْى َربِّ  ٰماُم زِ  َك َاْشَهُد َان ۭفْى َقبَْضتِ  ٱْالَْعلٰى َخْيَر ٱْالِٓخَرِة َو ٱْالُْولىٰ  َك َقدِّ
ُلٰها َکيَْف َتٰشاُء ٰال ِاٰلَه ِاال َانَْت ٱلَْقۭوى ٱْالَۭميْنُ    ٱْالُُمْورِ  لُة ُتبَ  كَ َاْنَت ٱلۭذْى ِبَاْمرِ  ُتَبدِّ ُل ٱلْذِّ د

ِة وَ  ْعُف ِبٱلْقُ  ِبٱلِْعز ْضِطٰراُب ٱلْض ْقِتٰداِر َو ٱْالِ ِة َو ٱلَْعْجُز ِبٱْالِ ْيُب ِبٱ وْطۭميْٰناِن َو ٱلْر ْيٰقاِن ٰال ِبٱْالِ ْالِ
ْر ۭلْى ٰما َينَْبۭغىْ  كَ َاٰرادَ  َو ٰال َتْمَنُع َمنْ  َك ٱلَْعۭزيُْز ٱْلَمناُن ٰال ُتَخيُِّب َمْن َسالَ  ِاٰلَه ِاال َانَْت   َقدِّ



ز ، ايضًا در يکى ا نمونه دّوم" ؛ َانَْت ٱلُْمْقَتِدُر ٱلَْقۭدْيُر  َك ِان َك َو َبْحِر َکَرمِ  كَ ِلَسٰماِء ُجْودِ 
: " ُثم ٱْکُتْب ۭلْى َو  ۱۹دعاهاى صبح بعد از بيدار شدن نازل گرديده قوله االعلٰى 

ا َمْحُبْوَب يٰ  ِة َو ٱْالُْولٰى ُثم ٱْعِصْمٰناُکلِّ َذَکٍر َو ُانْثٰى َخْيَر ٱْالِٓخرَ  ِالَِحبۭتْى َو َذۭوْى َقٰراَبۭتْى ِمنْ 
ْخِتٰراِع ِبِعْصَمتِ  بْٰداِع َو َمْقُصْوَد ٱْالِ ٱْلُکبْرٰى ِمَن ٱلۭذيَْن َجَعلَْتُهْم َمٰظاِهَر ٱلَْخناِس َك ٱْالِ

 ه سّومنمون؛  يِْمُن ٱلَْقيْوُم "ٱْلُمهَ   َاْنَت ٱلُْمْقَتِدرُ  َك ُيَوْسِوُسْوَن ۭفْى ُصُدْوِر ٱلْناِس َو ِان   ٱلۭذيْنَ 
 كَ : "ٰيا َمْن ِبَيدِ  ۲۰ ، در يکى از الواح حفظ از امراض و باليا نازل گرديده قوله االعلىٰ 

 َك ۭريُْد ٰيا ٰمالِ َتٰشاُء َو َتْحُکُم ٰما تُ  َانَْت َعلٰى ُکلَِّشيْئٍى َقۭديٌْر َتْفَعُل ٰما َك ُکلِّ َشيْئٍى ِان  َمَلُکْوُت 
َانَْت  َك َو ِان " : ۲۱، در لوح ليلة القدس نازل قوله تعالٰى  ه چهارمننمو" ؛  ِك ٱلُْمُلوْ 

 َتْفَعُل ٰما َك َو ٰال َمَرد ِلَقٰضأِ  كَ ٰراد ِالَْمرِ  الٰ ٰما ُتۭريُْد  ٱلُْمْقَتِدُر َعلٰى ٰما َتٰشاُء َو ٱلُْمَتٰعاۭلْى َعلىٰ 
اِذُل َانَْت ٱلَْخۭبيُْر ٱلْٰعاِلُم ٱلُْمْعِطْى ٱلْبٰ َك َو ِان  َك ا ُتۭريُْد ِبِاْمٰضأِ َو َتْحُکُم مٰ  َك َتٰشاُء ِبُسلْٰطانِ 

، دريکى ازکلمات عاليات نازل گرديده قوله االعلٰى  نمونه پنجم" ؛ ٱلَْکۭرْيمُ  ٱلَْحۭبيُْب 
: "و تو اى مالك من و رجاى من از ملکوت عزت نازل فرمودى حکم محکم قضا  ۲۲

ادقات قدرت امر مبرم َقدْر را بر ساختن بيتى تا در او ساکن شود نفوس را و از سر
مضطربه و در او مستريح شود عقول مجرده و بنا فرمودى او را از خاکهاى پاك و پاکيزه 
که از ذره از آن تراب خلق شد حقايق عالين و افئده مقدسين و بر ارکان ربوبيه مستقر 

بهاى مشرقه از افق جمال زينت بخشيدى او را و مطرز فرمودى  رکنهاى او  را  و به آفتا
فرمودى او را بذهب صافيه و ابواب او را مزين فرمودى بياقوت بديعه که از جوهر هويه 
خلق شده بود و مرصع فرمودى ديوارهاى او را بلئالى منيعه که از لطيفه بحر احديه 

هويدا شد عالمات او امر  ظاهر گشته بود وچون تمام شد بناى او و ظاهرشد آيات او و
فرمودى که جميع آنچه در آسمانهاى قدرت تو سائر بودند و در هواهاى عزت تو 
حرکت مينمودند طائف شوند حول او را و زائر شوند تراب او را و مقبل شوند ابواب 
او را مردود شد هر که مکث نمود و مقبول شد هر که اقبال نمود پس چون تمام شد 

شد امر او ابرهاى بال از مشرق سطوت و غضب برخاست و مالئکه  وقت او و منقضى
قهر بحرفى ناطق شد که لرزه بر ارکان بيت افتاد بقسمى که منهدم شد ارکان او و برو 



افتاد سقفهاى او و منعدم شد عالمتهاى او گويا هرگز بنا نشده بود و بلند نگشته بود 
و معدوم شد رسم او پس واى واى  بحديکه فراموش شد اسم او و متفرق شد تراب او

از آنچه ظاهر شد و هويدا گشت اين است از بدائع تقديرهاى بلند تو اى آقاى من و 
، در منمونه شش؛  حمد ميکنم تو را بر نيکوئى قضاى شيرين تو اى پروردگار من"

 : "جانها از تو و اقتدار ها در قبضۀ ۲۳يکى از ادعيه مبارکه نازل شده قوله االعلٰى 
رسد و  »و رفعناه مکانًا عليًا«   هر که را بلند کنى از ملک بگذرد و بمقام . قدرت تو 

هر که را بيندازى از خاك پست تر بلکه هيچ از او بهتر  ... اى توانا ناتوانانرا توانائى 
  بخش".

: " قدرتت را قدرت  ۲۴، و نيز در يکى از ادعيه نازل گرديده قوله االعلٰى  مهفتنمونه 
، در لوحى نازل که خلق اهلل در قبضۀ قدرت الهى  تمشنمونه ه" ؛ عباد منع ننمود

 نَ وْ اُط حٰ مُ  َك تِ رَ دْ قُ  ةِ َض بْ قَ  فۭى  وَ  َك َخلقُ  وَ  كَ ادُ بٰ ِء عِ ٰال ؤُ :"هٰ  ۲۵محاط اند قوله االعلٰى 
، در لوح سلمان اشاراتى است واضح بر اينکه ارادۀ  منهنمونه َك" ؛ تِ ادَ رٰ اِ  وَ  َك تِ يّ شّ مَ بِ 

ن ، جمال کبريائى در مت غالبۀ الهيّه محيط بر اشياء است . در اين لوح امنع ابهىٰ 
لوح علّتى را که ارادۀ مطلقۀ الهيّه سبب تغيير و دگرگونى در روحيّات و استعدادات 

  دد ئى از لوح مبارك درج ميگرانسانى در هر ظهور الهى است بيان ميفرمايند. قسمتها
  ٤٨٢ص 

: " انچه در ارض مشاهده مينمائى ولو در ظاهر مخالف ارادۀ  ۲۶ ، قوله عّز بيانه
اگر  .ظاهريّۀ هياکل أمريّه واقع شود و لکن در باطن کل بارادۀ الهيه بوده و خواهد بود 

نفسى بعد از مالحظۀ اين لوح در کلمۀ مذکوره تفّکر نمايد بِحَکمى مّطلع شود که از 
قبل نشده چه که صورت کلمات مخزن حقند و معانى مودعه در آن الٓلئ علميّۀ سلطان 

ق و چون ارادة اهلل تعلّ  .و يد عصمت الهيّه ناس را از اّطالع بآن منع ميفرمايد .احديّه 
لمات فرقان مثال در ک .رت ختم آنرا گشود بعد ناس بآن ملتفت ميشوندگرفت و يد قد

مالحظه نما که جميع خزائن علميّۀ جمال قدم جل و عّز بوده و جميع علماء در کّل 
 ئى از الٓلقادر بر اينکه حرف كليالى و ايام قراءت مينمودند و تفاسير مينوشتند مع ذل



و اذا جاء الوعد دست قدرت ظهور  .نبوده اند  مستوره در کنوز کلماتيّه ظاهر نمايند
ه لذا اطفال عصر ک .قبلم ختم خزائن او را على شأن النّاس و استعدادهم حرکت داد 

حرفى از علوم ظاهره ادراک ننموده بر اسرار مکنونه على قدرهم اّطالع يافتند بشأنيکه 
 يّه و احاطۀ ارادۀاينست قدرت يد اله .طفلى علماى عصر را در بيان ملزم مينمود 

ّرۀ از ذاگر نفسى در اين بيان مذکور تفّکر نمايد مشاهده مينمايد که  .سلطان احديّه 
و احدى بحرفى عارف نشده مگر بمشيّت او  ذّرات حرکت نميکند مگر بارادۀ حق

ميتوان به تبيين حضرت عبدالبهاء در موضوع بهار  كبيان مباراطالع در  مزيدبراى "
  .بروز استعدادات و قابليّات انسانى در هر ظهور جديدى مراجعه نمودروحانى و 

، نمونه هائى از آيات الهى که مبين آنست که  انسان داراى در اراده انسان 
اراده و اختيار در مقابل قبول و يا اعراض دعوت مظاهر الهى ، کسب کماالت و 

ه در بنظر ميرسد ک توضيح اين نکته ضرورى رزائل و انجام عمل نيک و بد است 
مطالعه اين قبيل از آيات الهى با الفاظى مو اجه ميشويم که اطاعت و تمکين و 
سرپيچى و اعراض انسان در مقابل بيانات الهيّه و اوامر و نواهى بعهده و ارادۀ انسان 
موکول و منوط است. در آياتى که در آن انسان را به عملى و يا ترک عملى امر و 

عد ) قرار  داده اند  و  براى  اعراض  وَ اند براى آن اجر و پاداش ( نويد  تشويق فرموده
به دعوت حق  و سر پيچى از  اوامر الهى جزاى اخروى (خوف وعيد) و نيز حکم 

ز آيات ا طبقهاين  و قصاص براى سرپيچى و تخلّف از احکام الهى نازل شده است 
  .ستو فهميدن آن آسان ا كالهى در نهايت صراحت و در

 ": "جهد نما تا ظاهر شود از تو ٰما َيبْقٰى ِبِه ِذْکُرَك ِبَدواِم الُْمُلِك َو ٱلَْمَلُکْوِت  ۲۷ نمونه اول
: "َضْع  ۲۹ نمونه سوم" ؛ : " َمْن اراَد اْن َيْعِرَفُه ِبَغْيِرِه ٰال َيْعِرُفُه اَبدًا ۲۸ نمونه دوم؛ 

: "در بحر غفلت و نادانى مستغرق بودم  ۳۰ نمونه چهارم" ؛ َهَويَك ، َو ُخْذ اْمَر َمْوَليَك 
لسان فضلت مرا ندا نمود و يد عنايتت مرا اخذ کرد ... از ذکرت غافل شدم و تو از 

: " طوبى از براى نفوسيکه در ظّل سدرۀ طوبى  ۳۱ نمونه پنجم" ؛ من غافل نشدى
 طوبىٰ  آشاميده اند ، و نگرفته اند، و نيکوست حال عباديکه از رحيق بيان رحمٰ  مأوىٰ 



ز براى ا از براى رجاليکه سطوت أبطال ايشان را از غنّى متعال منع ننمود ، و طوبىٰ 
از عالم  از براى حزبيکه اوليائکه بنور ايقان منّورند و در ظّل سدره آرميده اند ، طوبىٰ 

د ٕاجراى ّص از براى أصحابيکه متر قدم ناظرند ، و طوبىٰ  كگذشته اند و بافق ٕارادۀ مال
أوامراهلل بوده و هستند ، صائمند بأمرش آکلند باذنش قائمند بر خدمتش و ناطقند 

بذروۀ  از براى عّشاق که از آفاق وبحر و بر گذشتند و بثنايش متنّفسند بحبّش ، طوبىٰ 
غاء از براى حزبيکه أحزاب عاًلم ايشانرا از ٕاص فائز گشتند ، طوبىٰ  عليا و غاية قصوىٰ 

محروم نساخت ، نعيم از براى نفوسيکه بتراب سجن مزيّنند ،   منتهىٰ حفيف سدرۀ
مام هى را استشاز براى قدوميکه باين أرض فائز شد و از هواء آن عرف آيات ٕالٰ  طوبىٰ 

از براى نفوسيکه در راه دوست يکتا حمل باليا نمودند ، ايشانند  نمود ، و طوبىٰ 
وز نيّر بيان مشرق و درياى رحمت رحمانى جبال فضل حق جّل جالله . يا حزب اهلل امر

ز ا مّواج ، نيکوست حال نفسى که باقبال فائز شد و باستقامت مزيّن گشت ، طوبىٰ 
  از  ند ، و طوبىٰ ِم ناطق گشتبراى عباديکه در اين بيدا بکلمۀ مبارکۀ َلبْيَك يا ٕاَله ٱلعالَ 

  ٤٨٣ص 
راى از ب أشجار آرميدند ، طوبىٰ براى رجاليکه از کوثر اين ارض نوشيدند و در ظّل 

مسافرين که در اين عصر يوم نهم شهر صيام نيّر أعظم از أعلى أفق عالم بآن توّجه 
نمود و پرتو افکند ، نعيم از براى مهاجرين که باذن توّجه نمودند و مشّقتهاى سفر را 

مسطور  مذکور و هى از قلم اعلىٰ حمل کردند تا آنکه فائز شدندبآنچه که در کتاب ٕالٰ 
از براى نفوسيکه مترّصد أمرند و زحمت صوم را لوجه اهلل  است ، صد هزار طوبىٰ 

حمل نموده اند ، بقليل قناعت کرده اند و از کثير در سبيل خبير گذشته اند ، بحر 
رحمت از براى نفوسيکه أوهامات عالم ايشان را منع ننمود و حجبات أمم از تقّرب 

مودند ، بحر توّجه ن هاى ظنون را شکستند و بأفق أعلىٰ  باز نداشت ، ببازوى يقين سد
:  ۳۲نمونه ششم " ؛ نور از براى عباديکه بأعمال و أخالق حق را نصرت نمودند

ال بعد الّذى ظهر بسلطان الُقدرِة و القوة َو االْستجٰالل "ايّاکم ان تتوّقفوا فى ٰهذاالجمٰ 
اده َو َمْفقوٌد لدٰى ظُهور انواره ان اْسَرعوا َحٍد من عبٰ والحّق و ما سوٰيُه َمْعُدوٌم عند اهُ انُّه  لَ 



ابرين و من توّقف اقّل من ٰاٍن ليحبط اهلل عمله و  الى کوثر الفضل و ال تکونّن من الص
ى در الواح : آيات و کلمات  نمونه هفتم" ؛ يرجعه الى مقّر القهر فبئس مثوى المتوّقفين

اقدام به عملى  به انسان داده شده است مانند : مبارکه که نسبت اراده و انجام و يا 
:  ۳۳"من اراد" ؛ "من اعرض" و در زيارتنامه  حضرت اعلى و حضرت بهاءاهلل نازل 

َمَن " ؛ "َمْن َعَرَفَك" . "َمْن َعَرَفَك ... َو َمْن فاَز ِبِلقأَِك ... َفطُوبى اٰ  نْ ز" ؛ "مَ اَ فٰ  نْ "مَ 
ِلَمْن َظَلَمَك َو َانَْکَرَك َو َکَفَر ِبٰاٰياِتَك َو ٰجاَحَد ِبُسلْٰطاَنَك َو ٰحاَرَب ِلَمْن ٰاَمَن ِبَك ... َفَويٌْل 

نمونه ؛  "ِبَنْفَسَك َوٱْسَتْکَبَر َلَدٰى َوْجِهَك َو ٰجاَدَل ِبُبْرٰهاَنَك َو َفر ِمْن ُحکُوَمِتَك َو ِاْقِتٰداَرَك 
ات تيار انسان است در کلممنوط به اراده و اخ تهذيب نفس و استکمال روح ، هشتم

به انسان نمونه ديگرى از اراده انسان به ارتکاب عمل خير و شّر و انتخاب راه مکنونه 
"اى  :در ارجحيت به رضاى شخصى و  يا رضاى الهى ،رسيدن به سعادت و شقاوت

 .دوست در روضۀ قلب جز گل عشق مکار و از ذيل بلبل حب و شوق دست مدار 
مصاحبت ابرار را غنيمت دان و از مرافقت اشراردست و دل هر دو بردار "؛ "اى 
دوستان رضاى خود را بر رضاى من اختيار مکنيد و آنچه براى شما نخواهم هرگز 
مخواهيد"؛ "اى پسر خاک جميع آنچه در آسمانها و زمين است از براى تو مقّرر داشتم 

اجالل خود معيّن فرمودم و تو منزل و محل مگر قلوبرا که محل نزول تجلّى جمال و 
چنانچه در هر زمان که ظهور قدس من آهنگ مکان خود نمود  .مرا بغير من گذاشتى 

غير خود را يافت اغيار ديد و ال مکان بحرم جانان شتافت"؛ "اى بندۀ من ملک 
  ".بيزوال را بانزالى از دست منه و شاهنشهى فردوس را بشهوتى از دست مده

  که در آن ،  اراده الهى و نيز مختار بودن انسان توامًا نازل گرديده است  مبارکى بيان
َلُه َعز ِکبْرٰياُه فْى آِخِر  : " ۳۴ در لوح آخر شهر الّصيام نازل قوله االعلٰى و جّل کبريائه َنز

ْقَدِم ٱْالَْقَدسِ   َشْهِر ٱلّصٰيامِ   َفَويٌْل ِلَمْن َاْعَرَض وَ  َك ِاَليْ  َبلَ ُطْوبٰى ِلَمْن َاقْ  … ِبْسِم ٱلْلِّه ٱْالَ
ْت ُوُجْوُه َمٰظاِهِر ٱلْنْفِى وَ  فۭى ٰهَذا َك َو ِبآٰياتِ  َك َکَفَر بِ  ۭذْى ۭفيِْه ٱْسَودُهْوِر ٱل ْت ُوُجْوُه ٱْبيَ  ٱلْظ ض

ثْٰباِت ٰيا ٰمالِ  ٰفاِت َو فۭى َقبَْضتِ  ٱْالَْسٰماِء وَ  َك َمٰطاِلِع ٱْالِ   ".ِزٰماُم ٱلَْمْوُجْوٰداِت  َك ٱلْصِّ



 َمنْ  اقُْل يٰ در لوح مبارکى نازل.قوله العزيز : " زمام ممکنات در يد قدرت الهى است.
ْسِم ٱلذۭ اِت َو اَِزمِة ٱْلُمْمِکنٰ أِنٰ ِبَيِدَك ِزماُم ٱْلکٰ  َب َو اِبِه َخَرْقَت ٱْالَْحجٰ  ىْ اِت اَْسلَُك ِبٱْالِ
  اَت فۭى ا فٰ اُرِك مٰ َتدٰ  َعلىٰ  َمآِب ِباَْن تَُؤيَِّدنۭى ى ٱلْ اَْظَهْرَت اَْمَرَك فِ   نۭى ْى َربِّ َوفِّقْ اَ … اِمَك اَي

 . متون لوح مبارک"…يمَ َك ٱْلَعظۭ بَ اِالَُعرَِّفُهْم ِکتٰ اِدَك َو َخلِْقَك اِت ِعبٰ َخْرِق ُحُجبٰ  َعلىٰ 
لب امراهلل جنشان ميدهد که با تالوت دعا بدرگاه حّق ميتوان اهل حجاب را بسوى 

نمود. (مأخذ: اذکار المقربين جلد اول. فصل سوم. مناجاتهائى که ناشرين نفحات 
. تأليف: جناب عبدالحميد ۱۰۳. صفحه ۴مناسبست تالوت نمايند. لوح شماره 

  شمسى) ۱۳۲۶بديع.  ۱۰۴اشراق خاورى. سنه 
  

   اسالمى جبر و اختيار ، قضا و قدر در معارف
که بنظر متکلّمين اشاعره و فرقه مجبره در تاييد به جبر و آياتى در قرآن مجيد ) ١(

سوره توبه آيه  - اينکه هر چه هست  و هرچه اتفاق مى افتد به ارادۀ خدا است
ُقل لن ُيِصيَبَنا اال َما َكَتَب اهللُ َلَنا ُهَو َمْوَالَنا َوَعَلى اهللِ َفلَْيَتَوكِل  " قوله تعالٰى :  .۵١/٩

(ترجمه : بگو هرگزنميرسد ما را مگر آنچه نوشت خدا بر ما اوست  " .ُنونَ الُْمْؤمِ 
. قوله تعالٰى  ۸/٣٥سوره فاطر آيه ) ؛ صاحب اختيار ما و بر خدا پس بايد توکل کنند

(ترجمه: "پس بدرستيکه خدا وا  ."َفان اللَه ُيِضل َمن َيَشاء َوَيْهِدي َمن َيَشاء" :
سوره انعام آيه ؛  ميگذارد آن را که ميخواهد و هدايت ميکند آنرا که ميخواهد)

َذِلُكُم اهللُ َربُكْم ال اَلـَه اال ُهَو َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َفاْعُبُدوُه َوُهَو "  قوله تعالٰى : .١٠٢/٦
" ( َواللُه َخَلَقُكْم َوَما َتْعَمُلونَ "  قوله تعالٰى : . ۹۶سوره صافات آيه ؛  "َعَلى ُكلِّ َشْيٍء

  ترجمه : و خدا آفريد 
  ٤٨٤ص 

َوَما "  . قوله تعالٰى : ٣٠/٧٤آيه  (االنسان) سوره دهر؛  را ميسازيد)شما را و آنچه 
ه نميخواهيد مگر ک(ترجمه : و . " َتَشاُؤوَن اال ان َيَشاء اللُه ان اللَه َكاَن َعِليًما َحِكيًما

  خواهد خدا).



ُلَماِت َمن " . قوله تعالٰى :٣٩/٦سوره انعام آيه َوُبْكٌم ِفي الظ ُبوْا ِبآَياِتَنا ُصم ِذيَن َكذَوال
ْسَتِقيمٍ  َيْجَعلُْه َعَلى ِصَراٍط م اهللُ ُيْضِللُْه َوَمن َيَشا خواهد " ( ترجمه : کسى را که ميَيَشا

کسيکه ميخواهد ميگردانش براه راست). الزم به ذکر اين مطلب  خدا وا ميگذارد و
با استناد  كاست که متکلّمين شيعى براى الفاظ اضالل و هدايت سه معنى براى هر ي

 به سايرآيات قرآن کريم قائلند و طالبان ميتوانند به کتبى نظير شرح کشف المراد و نظاير
  آن مراجعه فرمايند.

ه اعتقاد متکلّمين معتزله و قدريون در آنها نشان ميدهد که آياتى در قران که ب) ۲(
َوان "  . قوله تعالٰى : ۳۹/٥٣سوره نجم آيه  - انسان مختار در افعال خويش است

َمن َيْعَمْل ُسوًءا "  قوله تعالٰى :. ١٢٣/٤سوره نساء آيه " ؛ ليَْس ِلْالنَساِن اال َما َسَعى
َوُقِل "   قوله تعالٰى : .٢٩/١٨سوره کهف آيه؛  ميکند بدى)" (ترجمه: کسيکه ُيْجَز ِبهِ 

بُِّكْم َفَمن َشاء َفلُْيْؤِمن َوَمن َشاء َفلَْيْكُفرْ  ِمن ر قوله تعالٰى  .٧٩/٢آيهسوره بقره؛ " الَْحق
 واى جمه: پس(تر "ِعنِد اهللِ َفَويٌْل لِّلِذيَن َيْكُتُبوَن الِْكَتاَب ِبايِْديِهْم ُثم َيُقوُلوَن َهـَذا ِمنْ "  :
  خداست).نزدازاينميگويندپسبدستهاشانکتابرامينويسندکه را ان مر
نبوى در تاييد به جبر و اينکه سرنوشت و مقّدرات انسان از قبل تعيين  احاديث) ۳(

: احاديث در اين موضوع در کتب معتبرۀ حديث نقل گرديده و در اينجا  شده است
به چند نمونه از احاديث نبوى که نشان ميدهد بر رّد آراء موافقين به  اختيار و نيز از 

ار ، در رد عقايد معتقدين به اختياّول حديث - سرنوشت از قبل مقّدر شده براى انسان
 عليه و سلم قال ( اْلَقَدِريۀ َمُجوُس  ٰهذه اْالَمة: ٕانْ  : "عن النبى صلى اهلل ۳۵ َقَدريه

، حديث در نفى دّوم حديث؛  ٕاْن َماتوا َفَال َتْشَهدُو ُهم)" و٠َمِرضوا َفَال َتُعوُدوُهم
: " َال ُتَجاِلُسوا  أْهَل الَْقَدِر ، و ال  ۳۶معتقدين به اختيار  بامعاشرت و مجالست 

که مقّدرات انسان و خلقت او  از قبل تعيين شده ، در اينسّوم حديث" ؛تفاتحوهم
ثنا عبداهلل بن مسعود ؛ قال: حدثنا رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم و هو : " ۳۷ است

ه يومًا، ثم يکون علق ُع فى بطن أمه أربعينَخلَْق أحدکم ُيجمَ  أن  «صادق المصدوق 
: فيکتب  ُيؤَمُر بأربع کلماتثم يبعث ٕاليه َمَلُك فَ  ثم يکون مضغة مثل ذلك مثل ذالك،



 و سعيد، ثم ينفخ فيه الروح ، فان أَحَدکم ليعملأرزقه و أجله و عمله ثم يکتب شقى 
بعمل أهل الجنة حتى ما يکون بينه و بينها  ٕاال ذراع ، أو ِقيُد ذراع ، فيسبق عليه 

تى ح النار فيدخلها ، و ٕان أحدکم ليعمل بعمل أهل النار أهل الکتاب فيعمل بعمل
عمل أهل الکتاب فيعمل ب هما يکون بينه و بينها ٕاال ذراع ، أوقيُد ذراٍع ، فَيسِبُق علي

  »".الجنة فيدخلها
 −"  امر بين االمرين است"  در مذهب شيعه که عليهما سالماحاديث ائّمه ) ۴(

، حديث منقول از حضرت صادق (ع) در جواب سؤال از جبر و قدر   اول حديث
 ىيَها الَْحق الِّتۭ َنُهما ، فۭ َو لِکْن َمُنِزَلُة َبيْ  رَ "ال َجبَْر َو ال َقدَ  : ۳۸ واختيار)بمعنى تفويض (

، حديث ديگرى از  دّوم حديث ا ٕايّاُه اْلعاِلُم."ا ٕاّالَالْعاِلُم أْو َمْن َعلَِّمهٰ ا ال َيعَلُمهٰ َبيَنُهمٰ 
،  مسو حديث" ؛ ُر َبيَْن أْمَريْنَ أمْ  : " ال َجبَْر َو ال َتفْويَض َو الِکنْ  ۳۹ حضرت صادق ع

: "مردى گويد بامام صادق عرض کردم : خدا  ۴۰حديث منقول از حضرت صادق ع 
بندگانرا بر گناه مجبور ساخته؟ فرمود : نه ، گفتم : پس کار را بآنها واگذاشته ؟ فرمود 
: نه ، گفتم پس حقيقت چيست؟ فرمود : لطفى است از پروردگارت ميان اين دو 

  ".طلبم
 براى مطالعه مراجعه کنيد  عقايد مذاهب و فرق اسالم در مسئله جبر و اختيار ) ۵(

و  به کتب اصول و کالم ، ملل و نحل شهرستانى و الفرق بين الفرق عبدالقاهر تميمى
الجبر و التفويض و باب القضاء والقدر و باب نفىصدوقشيخالتوحيدکتاب
  مشابه. کتب
  ٤٨٥ص 

معتقدات اهل بها در مسائل قضا و قدر ، جبر و اختيار و حدود اختيارات 
  و الواح مبارکه انسان در آثار 

بيينات مى شود ، ت زيارتمعتقدات اهل بها در مسئلۀ جبر و اختيار که در متون الواح 
است که ابواب تشتت  آراء و عقايد و استنباطات  موالى حنون حضرت عبدالبهاء

ى مسدود نموده و جواب روشن و بى نياز از تحقيق بيشترى را به عالم فردى را بکلّ 



ند . بنظر ميرسد که رؤس تبيينات مبارکه به اختصار عبارتعنايت فرموده استانسانى
  از:

در ) ۲(" ؛  ۴۱ ) "اين مسأله از اّمهات مسائل الهيّه است و بسيار غامض است۱(
: " َقَدْر استعداد و لياقت و اندازه  ۴۲ لىٰ ، در لوحى ميفرمايند قوله االح معنى قدر

خود اشيا است  زيرا معنى قدر اندازه است و قضاى الٓهى که عبارت از حکم ربّانى 
حدود اختيارات انسان ) ۳(" ؛ در حقايق اشيا است بقدر و اندازه اشياء ظاهر ميشود

: " امورى در تحت اختيار انسان است مثل  ۴۱ در مفاوضات ميفرمايند قوله االحلىٰ  ،
عدل و انصاف و ظلم و اعتساف مختصرًا اعمال خيريّه و افعال شّريه اين واضح و 

مسئوليت در ) ۴(" ؛ مشهود است که اراده انسان دراين اعمال مدخلى عظيم دارد
ر ادر مفاوضات بيان ميفرمايند که اعمال و افعالى که در تحت اختي مقابل اختيار ،

قوله  .انسان است در مقابل عمل و اقدام به آن مسؤول نتايج حاصله از آن است
شريه مخيّر است و باختيار خويش ارتکاب  افعال : " اما در اعمال خيريه و ۴۱ االحلىٰ 

آن نمايد مثًال اگر خواهد بذکر خدا مشغول گردد و اگر خواهد بياد غير مألوف شود 
 شمعى بر افروزد و ميّسر است که محب عالم گردد و ممکن است که از نار محبة اهلل

يا مبغض بنى آدم شود و يا بحّب دنيا پردازد و يا عادل شود و يا ظالم گردد اين اعمال 
بشر عجز صرف ) ۵(" ؛ و افعال در تحت تصرف خود انسان است لهذا مسؤول از آن

گردد نين مفهوم ميدر مطالعه و تعمق در بقيه بيانات مبارکه در مفاوضات چ است ،
که داشتن اراده و اختيار در انسان و ارتکاب اعمال خير و شر دليل بر دارا بودن قدرت 
در انسان نيست . زيرا پس از اينکه بيانات مبسوطى در اختيار به ارتکاب  اعمال 
براى انسان قائلند ، در ادامه تبيينات مبارکه به عجز و نا توانى انسان اشاره ميفرمايند 

: " اما مسألۀ ديگر در ميانست و آن اينکه بشر عجز صرف است و فقر  ۴۳ وله العزيزق
بحت توانائى و قدرت مخصوص حضرت پروردگار است و علو و دنو بسته بمشيت و 

از مدد  ارادۀ جناب کبريا ... و همچنين جميع حرکات و سکنات انسان مستمدّ 
توانائى و : " ۴۳قوله االحلٰى ) ۶(" ؛ نرحمان و لکن اختيار خير و شّر راجع به انسا



 ارادۀ جناب بمشيّت و قدرت مخصوص حضرت پروردگار است و علّو و دنّو بسته
 اشيا در رتبۀ خود کاملند و بايد تحّرى اين جميع: " ۴۳قوله االحلٰى   )۷. ("کبريا

 سکون و  حرکت انسان: " ۴۳قوله االحلٰى    )۸(". در رتبۀ خويش نمايند کماالت
موقوف بتأييد حضرت يزدان است اگر مدد نرسد نه بر خير مقتدر نه بر شّر توانا بلکه 

قوله االحلٰى   )۹(" ؛ چون مدد و جود از رّب خود رسد توانائى بر خير و شّر هر دو دارد
اختيار خير و شّر راجع بانسان و در هر صورت موقوف بمدد وجودى از  پروردگار  : ۴۴

ست و کّل در يد قدرت اسير بنده بارادۀ خود توانائى بر امرى سلطنت اٰلهى عظيم ا
  ".ندارد پروردگار مقتدر و تواناست و مدد بخش جميع کائنات

تحقيقى در دو فقره از آيات و بيانات الهى که از يک جهت سلب اختيار و اراده از 
هى لانسان و از جهتى ديگر، بيانى است که در آن امر و تکليف به اجراى اوامر ا

گرديده و در عين حال اجراى آن اوامر و نواهى  موکول به مراتب ايمان و درجۀ ايقان 
در تغّمس در بحور بيکران و بينهايت عميق الواح قلم  - به مظهر امراهلل شده است

اعلى با بيانات و آياتى مواجه ميشويم که در ظاهر آن هر دو جنبه هاى جبر و اختيار را 
زيارت هر يک از آنها به تنهائى ( بدون ارتباط آن با ساير   -کنيم در آنها مشاهده مي

يشود که به م مستفادبيانات الهيّه و  بيانات تبيينى ) از آن کلمات نازله همان معانى 
  زائر آيات ميرسد و آن معنى به ظاهر آيات و بيانات مبارکه است . ذکر چند  كادرا
  ٤٨٦ص 

) در کتاب مستطاب ١مبارکه مطلب را روشن ميکند. (نمونه از اين قبيل بيانات 
: " يا مالٔ االرض اعملوا اّن اوامرى سرج عنايتى بين  نازل قوله تعالىٰ   ٣اقدس بند 

لك نّزل االمر من سمآء مشيّة ربّکم مالك االديان عبادى و مفاتيح رحمتى لبريّتى کذٰ 
) در لوح ٢(ًا لجمالى".نازل قوله تعالى: " اعملوا حدودى حبّ  ٤" و نيز در بند 

: " و اّما العصمة الکبرى لمن کان مقامه مقّدسًا عن   ۴۵ اشراقات نازل قوله جّل بيانه
والنّسيان انّه نور ال تعقبه الّظلمة و صواب ال يعتريه  أاالوامر و النّواهى و منّزهًا عن الخط

على النّور لو يحکم على المآء حکم الخمر و على الّسمآء حکم االرض و  أالخط



حکم النّار حق ال ريب فيه و ليس الحدٍا ان يعترض عليه او يقول ِلم و بَم و الّذى 
اعترض انّه من المعرضين فى کتاب اهلل رّب العالمين انّه ال يسئل عّما يفعل و کّل عن 
کٍل يسئلون انّه اتى من سمآء الغيب و معه راية يفعل مايشآء و جنود القدرة و االختيار 

لدونه ان يتمّسك بما امر به من الشرآئع و االحکام لو يتجاوز عنها على قدر شعرة و 
در دو آيه مبارکه نازله در کتاب اقدس امر به اجراى   تحقيق −" واحدة ليحبط عمله

واضح است که براى مؤمن بامراهلل حکم جبرى است و اطاعت حدود است . و بسى 
ؤمن را هيچ اختيارى نيست . در اين تحقيق بنده مآن الزم و واجب و در اينصورت

و يا اينکه اجراى اوامر را بدون لم  بجبر استمقصد اينست که الزام در اجراى اوامر 
و بم مسئوليّت وجدانى و ايمانى خود بدانيم . اين حقيقت غير قابل انکار است که 

ست و نه انسانى که به مظهر ظهور و شارع دين ايمان ندارد، براى او نه جبرى ا
اختيارى. زيرا او در حلقه مؤمنان نيست که بر او حکمى و امرى شود و آن در قبل با 

انتخاب  خداوند انسان را آزاد در -توضيحاتى باختصار باستناد بيانات الهيّه داده شد 
قرار داده و در عين حال نتايج و عقوبت آنرا به او با آيات انذاريّه بيان فرموده است. 

ند کيفيّت و مرتبۀ ايمان مؤمن به جمال قدم جّل اسمه االعظم است که در آنچه ميما
انتخاب اوامر و احکام مخيّر است يا مجبور. در زيارت آيات نازله در کتاب اهلل و 
قسطاس اعظم پس از امر به احکام و اجراى حدود در نهايت صراحت و صرامت ، 

 يان فرموده است. بنظر ميرسد کهرا خداوند ب به اجراى احکام حصول خير براى عامل
مطالعه تطبيقى آيات مقّدسه فوق را به اينصورت ميتوان بيان کرد: حکم الهى به 
بندگان جنبه جبريّه دارد و بال شک براى هر مؤمنى الزم االجراء است . زيرا اوّالً بيان 

آنها  جراىشأن أمريّه دارد ، تخلّف و سرپيچى از آن أوامر جايز نيست و در قبال عدم ا
يا خسران و عقوبت ابدى است و يا اينکه خسران و عقوبت معنوى ، و قصاص و جزا 
براى نواهى و پاداش و عطوفت الهى براى اقدام به اوامر الهى که در آنها خيرى وجود 
دارد مانند اجراى صوم و صالة و امر به تبليغ و محبّت و وداد با اهل عالم و عّفت و 

 كى هر يبرا  -هيز از کذب و افترا و تشبّث به تقوى و نظاير آن عصمت و امانت و پر



از اوامر و نواهى و اجراى حدود درآيات الهى حکمتى مقرر فرموده اند که ميتوان 
را چراغهاى عنايت و رحمت الهى در ما بين  ام الکتاب) احکام و حدود ١گفت: (

ير است ، زيرا اوامر نازله عباد قرار داده اند. پس با اطمينان خاطر اطاعت موجد خ
) حدود الهى را "عرف قميصى" بيان فرموده اند. پس ٢عنايت و رحمت الهيست. (

را  خداهر مؤمنى، با اجراى حدوداهلل عرف قميص شارع و مظهر جمال و کمال 
استشمام مينمايد. البتّه بسى واضح و ُمَبيّن است که استشمام عرف قميص مظهر الهى 

) حّق ِلَم و ِبَم را از ٣منتهاى آرزو و نهايت آمال است. ( سلطان قدمآن براى هر عبد 
انسان، در مقابل هر نوع از بيانات و آيات الهيّه سلب فرموده اند و دليل بر آنرا 
"عصمت کبرى" که جزء ذاتيّات شارع أمر است و از هر گونه خطا و نسيان مبّرى است 

هى هر بيانى که من جانب اهلل بوسيلۀ مظهر البيان فرموده اند. و اين بديهى ٰ است که 
اذًا يصدق أن يقال ال " :نازل شود چون در آن خطائى نيست (در لوح مقصود نازل

ولو بظاهر در آن جبر و  )  فوز به آن خير است . پس اوامر "ترى فيها عوجا و ال امتًا
   ه و نسخهسلب اراده از انسان است ولى در حقيقت آن پزشک دانا درد را شناخت

  ٤٨٧ص 
و اطاعت  درمان عنايت فرموده  لذا اوامر نهايت درجه لطف و عنايت خداوند است

  .از آن اوامر و نواهى از  مراتب ايمان و ايقان به مظهر امراهلل و کتاب اهلل است
تحقيق در اينکه حدود آزادى  -بيان در معنى آزادى و حّد آزادى براى انسان 

اندازه است موضوعى است که براى هر صاحب رأى و فردى براى انسان تا چه 
متفاوت است و بستگى تام دارد به :  وسعت فکر و پرورش دايره عقل و مالحظات 
او در محيطى که در آن زيست ميکند و از حوادث و اتفاقات آن متأثر ميگردد و نيز با 

ب عرفان و و مرات كميتوان گفت که مرتبط است با درجه ايمان بامر مبار کامل يقين
 نوع مقياس سنجش كبه اوامر و نواهى. در اينصورت، براى هر نوع انسانى ي كتمسّ 

و ارزيابى وجود دارد که با آن حدود آزادى و خواسته هاى خود را در محدوده قوانين 
مدنى که بر جامعه اى که در آن زندگى ميکند و حکمفرما است  تعيين مينمايد و 



واهد که بر آورده شود. و چون بتعداد انسانهائى که در همان انتظاراتش را مى خ
 که رفتگ نتيجه گوناگونى وجود دارد به آسانى ميتوان ، انتظارات متفاوت وجامعه
 چون اينگونه . ومتفاوت استانسانىهاى خواسته و آزادى حدود شمار

 ،است  و منشأ آن نفس اّماره ىنسبدارد همه آنها  الهى مبناى بشرى وغيرها خواسته
خواه نيست . زيرا در آن نوع از جوياى آزادى و آزادىشخصسعادتمتضّمن لزومًا

و ماّدى و که به رنگها و الوان هواهاى نفسانى وجود هاآزادى خواهى تمنيات انسان
ّرب آن مخ و باز تاب و ثمرات ميگرددگر جلوهانساندر خواسته هاو تمنّياتنظاير آن

و بارى کنونى است که در جوامع بکثرت مشاهده بالمآل هرج و مرج روحى و بى بند
اينگونه از تمنيات نفسانى را با اين کلمات گهر بار و آموزنده بيان . در لوحىمى شود

آن را  خودکه بخواهشچيز هاى شما استشمادشمن: " ۴۶ميفرمايند قوله جّل بيانه 
. در لوح العالم (دنيا) آزادى ".داشته ايد و جان را بآن آلوده ايديافته ايد و نگاه 

 : ۴۷ اند قوله جل بيانهبيان فرمودهحقيقى را تمّسک به آيات منزله از قلم اعلىٰ 
 از قلوب را گشوده و هر آيۀ و أبواب افئدهبمفتاح قلم أعلىٰ  جاللهجلّ حق الحمدهلل"

دا و اين ن.  ه و أعمال مقّدسهاى ظهور أخالق روحانيّ آيات منزله بابيست مبين از بر
چه نازل طّرًا بانعالمبايد أهل . اين ذکر مخصوص مملکتى و يا مدينۀ نبوده و نيست

  ".نمايند تا بآزادى حقيقى فائز شوندشده و ظاهر گشته تمّسك
و اقسام آن. آزادى حقيقى در تحت سنن و احکام الهى  اراده تبيين و معنى آزادى

  که آزادى مشروط استاست 
م در بوداپست ايراد فرمودند  به سه قس جّل ثنائه در خطابه اى که حضرت عبدالبهاء

آزادى الهى  ك: "آزادى سه قسم است ي ۴۸ آزادى اشاره فرموده اند قوله االحلىٰ 
 ختار مطلق کسى او را مجبور نميتوانداست که بذات بارى مخصوص است و اوست م

آزادى اروپائيهاست که انسان هرچه ميخواهد ميکند  كنمود در هيچ شأنى از شئون. ي
بشرطى که بديگرى ضرر نرساند اين حريت طبيعى است و اعظم درجۀ آن در عالم 
حيوان اين شأن حيوان است ... اما آزادى سوم در تحت سنن و احکام الهيّه است 



حريت عالم انسانى است که قطع عالقه قلبى از جميع اشياء ميکند از جميع اين 
مشقات و احزان آسوده ميشود هر قدر انسان وجدانش ترقى ميکند قلبش آزاد تر ميشود 

و روحش مستبشر  تر در دين اهلل حريت افکار هست زيرا حاکم بر  وجدان  نيست  غير  
در دين اهلل حريت اعمال نيست از قانون باشد خدا اما بدرجۀ که خارج از آداب ن از 

ولو ضررى بغير نرساند چه مقصود از قانون الهى  الهى نميتواند انسان تجاوز نمايد
  تربيت غير و خود است چه عنداهلل ضرر خود و غير يکسان و هر دو مذموم است".
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  ٤٩٠ص 
  چهل و دومنافه 

  تصوف . اصطالحات عرفانى  عرفان .
حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در مکاتيب مبارکه به تفصيل و يا اشاره تبيينات  مقدمه

امر بهائى در مسئلۀ الوهيت و معرفت خدا و اصطالحات  مستدلى در عقائد و اصول در
ا بيان و  اعتقاد به وحدت وجود و نظاير آن را مردود شناخته و ادلّۀ صوفيان رو عقايد 

موجز و کاملى در اين مسئله بيان فرموده اند. نمونه هائى از اين قبيل بيانات مبارکه 
  باين شرح است.

بهاء جّل ثنائه نظرات و عقائد متصوفه و  امر حضرت عبدال حقايق ممکنات . جوهر .
  يل.را بتفصيل بيان ميفرمايند بشرح ذ› جوهر ‹و  › حقائق ممکنات‹بهائى در مسئلۀ 

"حقايق ممکنات جوهر :  ۱قوله االحلٰى  . عقايد صناديد متصوفه و عوام متصوفه
در اين لوح مبارك  - نقل نظرات صناديد متصوفه ى"است . و اين وجود مفهوم ذهن

» يد متصوفهصناد«متصوفه را به دو دسته و گروه تقسيم فرموده اند. گروه اول که آنها را 
:" مقصود صناديد وجودى است که حقائق اشياء بالنسبه بآن عرض يعنى  ۲ اندناميده

آن وجود قديم است و اشياء حادث پس مرادشان از وجود حقيقتى غير منعوته است 
حقق به االشياء است. يعنى قيام جميع اشياء باوست . و او قيوم سماوات و که ما يت

ارض است . و هو الحى القيوم شاهد اين بيان. و آن وجود ما يتحقق به االشياء واحد 
" نام برده و عقايد آنانرا عوام متصوفهاست . پس وحدت وجود است."و گروه دوم را "

متصوفه را گمان چنان که آن وجود غير منعوته "خالصه عوام  چنين بيان فرموده اند ،
 درياست . و حقايق اشياء بمنزلة امواج . اموج متماديًا ۀکه منقطع وجدانيست بمنزل

  ."در ذهاب و غياب است. ولى بحر باقى و بر قرار
"اما در نزد اهل  : ۳قوله االحلىٰ  عقايد امر بهائى در بارۀ حقايق ممکناتاصول 

که آن وجود غيب وجدانى مثلش مثل آفتاب است .  .اينست حقيقت بهائيان مثلش
و اشراق بر جميع کائنات نموده . کائنات از جماد و نبات و حيوان و انسان کال 



از آفتاب   ايتحکمستشرق از انوار آفتابند. يعنى اشعۀ ساطعه بر جميع تابيده. و کل 
ض ر نمائى کل را مستفيمي نمايند . چنانکه بر حجر و مدر و شجر و حيوان و بشر نظ
حقيقت از  ولى شمس . از آفتاب بينى. حقايق کائنات مستفيض از شمس حقيقتند

علّو تقديس و تنزيهش تنّزل و هبوط ننمايد . و  در اين کائنات حلول نفرمايد و ما من 
" (رجوع کنيد به نافه سوم و نافه دهم در اصول و شئ اال فيه آية. تدل على انه واحد

  ر در مسئله خدا شناسى).مبادى ام
:  ۴قوله االحلٰى  در امر بهائى .  رد تجّسد و  عقائد حلول خدا در حقائق اشياء

ادراکات کائنات است تا چه رسد باينکه در حقائق  "مرتبۀ الوهيت منزه و مقدس از 
  ".اشياء حلول نمايد

در آثار نزولى رّد بر تجسس و حلول بتصريح نازل  جّل ذکره مأخذ در آثار قلم اعلىٰ 
شده است و  اصول در اين اعتقاد که از اّمهات مسائل در امر اعظم است بکثرت 
زيارت ميشود. براى نمونه به الواح نازله در مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر و  لوح 

اجعه مرالسرار و لوح بسيط الحقيقة در مجموعۀ اقتدارات و  جواهر امدينة التوحيد 
روش   دالئل متقنه و  براهين واضحه وشود. در ايقان شريف نيز بتصريح نازل گرديده و 

: " بر اولى  ۵و عّز کبريائه  قوله جّل بيانه . تام برخوردار است استدالل از استحکام
و ذات  احديّه مقّدس از بروز و ظهور  . منيره واضح است که غيب هويّه ۀالعلم و افئد

 كو ادرا . و متعالى است از وصف هر واصفى. خروج بوده   عود و نزول و دخول وو ص
کينونت خود  و اليزال به . ُمدرکى.  لم يزل در ذات خود غيب بوده و هست  هر

ال ُتْدِرُكُه االبَْصاُر َوُهَو ُيْدِرُك االبَْصاَر َوُهَو اللِطيُف "مستور از ابصار و انظار خواهد بود.  
  و ممکنات، نسبت و ربط و فصل و وصل  چه ميان او] ۱۰۳[سوره انعام آيه  َخِبيُر"الْ 

  ٤٩١ص 
موات السّ  زيرا که جميع من فى . جهت و اشاره به هيچوجه ممکن نه و يا قرب و ُبعد و
او که نفس مشيّت است از عدم و  ۀو باراد . امر او موجود شدند ۀو االرض به کلم

 ۀنشهود و هستى قدم گذاشتند.  سبحان اهلل، بلکه    ميا ۀعرص نيستى بحت بات به



بود.  "َو ُيَحّذُرُکم اهللُ َنفَسُه"  او هم نسبت و ربطى نبوده و نخواهد ۀممکنات و کلم
واضح "َو کاَن اهللُ َو َلم َيُکن َمَعُه  بر اين مطلب برهانى است ]۲۸[سوره آل عمران آيه 

 انچه جميع انبيا و اوصيا و علما و عرفا و حکماء برچن من َشْيٍء " دليلى است الئح.
وصول آن حقيقة الحقائق  و بر عجز از عرفان و . عدم بلوغ معرفت آن جوهر الجواهر

   .قاموس ايقان نافه نهم و نيز  براى تفصيل رجوع فرمائيد به "مقّر و مذعنند
؛  کنيد به مفاوضات)  رجوع ۱( . تجّسد و اقانيم سه گانه در نزد نصارىٰ تحقيق . 

د به کتاب رجوع کني» تثليث«و » حلول«)  براى تفصيل بيشتر راجع به موضوع ۲(
نفيس مقامات توحيد تاليف دانشمند محترم و شهيد فى سبيل اهلل کمال الّدين بخت 

  آور. 
لسفۀ علم فدر تاليف مشهور  هرى اوسترين ولفسن)  دانشمند معاصر و  محقق شهير ۳

 ،هارم در مبحث اسالم و مسيحيّت مطالبى تحقيقى را تنظيم نموده در فصل چ کالم
که داللت بر والدت حضرت مسيح و  رّد بر تثليث است و نيز   از قرآن کريم آياتى

نظرات متکلمين و فالسفۀ اسالم و  مسيحى را بتفصيل نگاشته است که در فهرست 
د تثليث و تجس  ر قرآنجّسد دتتثليث و  -۱:   ۶ مندرجات کتاب خالصۀ آن اينست
رّد اين دو آموزه در قرآن،   –. ۱۱۶(سورۀ مائده، آيۀ  چگونه در قرآن معرفى شده است

) آياتى که در آنها گزارش متمرکز ۱گزارش خود قرآن از والدت عيسى عليه السالم: (
) آياتى که در آنها ۲است که به دو معنى به کار رفته است، (» روح«در اطراف لفظ 

خالصۀ  – است که آن نيز به دو معنى بکار رفته» کلمه«متمرکز در اطراف لفظ  گزارش
 تثليث و تجسد در کالم – ۲نگرش قرآن در بارۀ والدت حضرت عيسى (ع) . 

مسلمانان چگونه با تثليث آشنا شدند، مسلمانان چگونه به وسيلۀ مسيحيان با مفهوم 
و  ور مسيحى نسبت به تثليثمعارضۀ مسلمانان با طرز تص  -تجسد آشنا شدند، 

در  (متکلم مسيحى) ى بن عدىيو يح (مسلمان) ندى فيلسوفکَ نظر …  تجسد، 
دى بر نمناظرات قديمتر و جديدتر ميان مسيحيان و مسلمانان، سه برهان کَ   بارۀ تثليث



ضد تثليث؛ نخستين برهان، رد يحيى، برهان دوم کندى، رد يحيى، برهان سوم 
   …اريهاى به کار رفته به توسط يحيى در رّد برهان سّو م کندى کندى، رد يحيى. دشو

هاى مسيحى تثليث و تجّسد در آنها آمده از اين قرار هائى از قرآن که اين آموزهآيه
) مائده، ۳؛ (۱۱۶/٥) مائده؛ ۳؛ (۷۷/٥) مائده، ۲؛ (١٧١/٤) نساء، ۱: (است
، ۱۱١/٢) بقره، ۷(؛ ۳۶/١٩و  ۳۵/١٩) مريم، ۶؛ ( ۷٨/٥) مائده، ۵؛ ( ٥/۱۹

براى تفصيل و تحقيفق   - ۳) توحيد، ۱۰؛ (۳۰، / )  توبه۹؛ (۱۰۱/٦)  انعام، ۸(
  کامل رجوع کنيد به متن تاليف ولفسن. 

خالصه اينکه عوام عرفا گمان نموده اند که "  : ۷قوله االحلٰى .  عقائد عوام عرفا
 اطن اشياء دانسته اندبحق را  .يکى حق و يکى خلق  .وجود محصور در دو موجود 

ق ح *ولى اهل حقيقت وجود را در سه مرتبه بيان نموده اند .و خلق را ظاهر اشياء  .
و امر که عبارت از مشيت اوليه است و خلق و مشيت اوليه که عالم امر است باطن 

و جميع کائنات مظاهر مشيت اوليه الهيه است نه مظاهر حقيقت و  . اشياء است
  ". له االمر و الخلقاال .هويت الهيه 

عرفا اينست که اعداد  ۀو مسئله اعيان ثابت " : ۸قوله االحلٰى  . اعيان ثابته از نظر عرفا
ه چنانک .ست اعتبارى ا هر چند ثابت است لکن ليس لها الوجود قطعيًا . امري

ميگويند . ان الشرق و الغرب و الجنوب و الشمال لهم ثبوت و ليس لهم وجود . و 
  ."ثابتة هى الصورالعلمية االهية لها ثبوت و لکن ما شمت رائحة الوجود االعيان

  ٤٩٢ص 
 "استغفراهلل : ۹قوله االحلٰى  . رّد اعيان ثابته از نظر عقائد عرفابيان مبارك در 

 حقيقت کليه را. و حادث قديم  چنين تصور بشود قديم حادث شوداگر عن ذلك
و  و نزول و صعود و دخول .بصور نا متناهيه در حقايق کائنات تنزل و حلول الزم آيد 

خروج و هبوط و حلول و امتزاج و امتشاج از خصائص أجسام است حتى مجردات از 
وره صفت اين صفات مذک .مبرا هستند تا چه رسد بحقيقت کليه   اين تصورات منزه و
  ".متحيز است نه مجرد



حقيقت غير آن " "ه که منقطع وجدانيستتغير منعو وجود"  : ۱۰قوله االحلٰى 
  ."منعوته

مراجعه به کتب اصطالحات عرفانى   معنى منقطع الوجدانى در اصطالحات عرفا
اصطالح (منقطع الوحدانى) ثبت شده است. نگارنده به دو مأخذ مراجعه نمود و در 

يعنى حضرت : «۱۱صود از آن نوشته شدهالوحدانى] معنى و مقمنقطع [ اصطالحذيل 
». جمع است که غير را در آن ، عين و اثرى نيست، و آن محل انقطاع اغيار است

 در متن لوح اصطالح صوفيه نيست و شرح مطلب› منقطع الوجدانى  ‹بنظر ميرسد که 
  و بيان مبارك است.

   حقيقت کليه 
بنظر ميرسد اشاره به ذات غيب احديت است که  . "حقيقت کليه" :۱۲قوله االحلٰى 

  ل شده است.زاز قلم مبارك نا بيايد شرح آن در بعد
حقيقت کليه و ذات اقدس الهى و رّد عقائد عرفا در تنزل ذات 

  احديت به عالم خلق
"بارى حقيقت آنست که حقيقت ذات مقدس را تنزل در عالم  : ۱۳قوله االحلٰى 
نه  . نه نزول است نه حلول است. ه خروج است نه دخول است ن .خلق نيست 
ابست مثلش سطوع شعاع آفت .نه امتشاج بلکه تنزيه نا متناهى است  .امتزاج است 

و باو  پرورش ميشود. و از او حکايت  .بر کائنات ارضيه. جميع اشياء باو نمودار 
ذا هو ه … ميکند و او در علو تقديس منزه و مقدس از شئون و تعينات و تشخصات

  ".الحق و ما بعد الحق اال الضالل
از اين بيانات مبارکه رد عقائد تثليث نيز کامال مفهوم ميشود. تفصيل بيشتر آن در 

  مفاوضات است.
نقل عقائد متصوفه در عالم حق و خلق و رّد عقايد آنان بدالئل و براهين عقلى و 

ميع کائنات مستفيض از "ج : ۱۴قوله االحلٰى )  ۱(حقيقت آن در نزد انبياء الهى 
دخولى و نه خروجى و نه  نه . فيض وجود است و اين وجود ما يتحقق به االشياست



و منزه از تمثل و تصور. آنچه  . حلولى و نه نزولى مقدس از قياس و تکيف است
هست اينست که تحقق اشيا بآن است. جز اين تعبير هر بيان زيان است. و هر عبارت 

"اما حضرات عرفا را  : ۱۵قوله االحلٰى  . شرح عقائد عرفا) ۲( " ؛موجب خسران
ن تشبيه ايامواج .  ۀبحر است و جميع کائنات بمنزل ۀتصور چنان که اين وجود بمنزل

. زيرا چون بحقيقت نگرى الزم آيد که قديم تنزل بعالم حدوث تعبير ابتر است و
يد. و ت عدم بياراهيکل فقر نمايد و وجود بحت حقيقب تمثل نمايد. و غنى مطلق

نورانيت الهيه بصورت ظلمات کونيه در آيد. خالصه در نزد آنان وجود محصور در 
حق است و خلق و ال ثالث لهما. باطنه حق و ظاهره خلق حقيقت بحر است و صورت 

  ".موج
 .انبيا بدليل و براهين سه عالم اثبات نمودند. عالم حق . عالم امر . عالم خلق

"و اما در نزد انبيا نيست چنان بلکه بدليل و براهين عالم ثالث اثبات  : ۱۶قوله االحلٰى 
اما حق منقطع وجدانيست   عالم حق —» عالم حق  عالم  امر  عالم خلق «نمودند 

 ؛ "اثباته دليله آياته و وجوده» السبيل مسدود و الطلب مردود«که بهيچ تعبير نيايد. 
که آن حقيقت کلّيه است. که منحل بصور نا "عالم امر مقام مشيت أوليه  عالم امر 

متناهى است آن بحر مشيت است که عالم أمر است. پس کائنات من حيث الوجود 
  ؛ »اذا أراد شيئا أن يقول له کن فيکون«بحق محقق گشته اند.  أي بايجاده 

  ٤٩٣ص 
يام ق"و بدان قيام اشيا قيام صدوريست نه قيام ظهور. نه قيام حلولى و نه عالم خلق  

حصولى. پس مقصود از عالم تکوين تحقق اشيا بفيض وجود است و أسماء و صفات 
  ".الهيه مستدعى آن
"اما خلقت روحانى که مقام خلق جديد است آن  : ۱۶قوله االحلٰى  . خلقت روحانى

 ۀهدايت کبرى است. و حيات ابديه و تعيينات کليه. و اقتباس کماالت جامع
مراتب موهبت انسانيه. اين خلقت و وجود بظهور مظاهر رحمانيه. و ترقى در جميع 

ن لَبس م خلقاَفَعيينا بالخلق االول بل هم في « الهيه در عالم کونيه تحقق يابد 



أفمن کان ميتًا فأحييناه و جعلنا له نورًا يمشي به في الناس کمن کان في « »جديد
و  – ۱۵/٥٠قاف آيه [رجوع کنيد به نافه سى ام تحقيق  در ذيل سوره » الظلمات

 و همچنين در انجيل ميفرمايد . المولود من الجسد فهو جسد ]١٢٢/٦سوره انعام آيه 
 فرما." ك. و المولود من الروح هو الروح. از اين بيان حقيقت مسائل خويش را ادرا

  براى تفصيل بيشتر در نقل انجيل ، رجوع کنيد به نافه سى و پنجم.
حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در  لوحى که آغاز   وجود وحدت معتقدين به شرح عقايد
اهلل السائل عن حضرة الشيخ عبدالهادى الزيان وفقه" : ۱۷. قوله االحلٰى آن اينست

اند متصوفه که تأسيس عقيدۀ وحدة الوجود نموده معنى وحدة الوجود  هواهلل صناديد
ى ول… وده و نيست  مرادشان از آن وجود وجود عام مصدرى که مفهوم ذهنى است نب

عوام متصوفه را گمان چنان که آن حقيقت غير منعوته حلول در اين صور نامتناهيه 
شده  صار باخت رسىشرح جزء بجزء بيانات مبارکه در ابتداى اين نافه بر… " نموده 
  .است

تحقيقات مختصر ذيل براى آشنائى با  .هاو خالصه عقايد ايشانوحدت وجودى
وجودى هاست و انحصارًا برا ى مزيد اطالع است و  نظرات  نظرات عمومى وحدت

اهل بهاء آيات نزولى نازله از قلم اعلٰى و بيانات تبيينى حضرت عبدالبهاء است که 
متون ) قسمتى از ۱( در تحت عنوان عقائد بهائيان ، آن بيانات الهيه درج شده است.

ها و منشأ آن تحرير ىکه در بارۀ عقائد وحدت وجود» ارزش ميراث صوفيه«کتاب 
 لي: "حلول را که بعضى از صوفيه بدان قا۱۸ شده است در اين قسمت درج ميگردد

اند عاّمۀ مسلمين و جمهور متکلمين رّد ميکنند و قبول آنرا مستلزم قول به مجانست شده
ر بين د… خالق و خلق و همچنين مستلزم فرض احتياج ذات بارى به محل ميدانند

مسلمين، اولين کس که وحدت وجود را اساس تعليم و نظريۀ خويش عرفا و صوفيۀ 
الدين ابوبکر محمد بن على ابن عربى حاتمى طايى بود، از اهل قرار داد محيى

د خوانند. در حقيقت آنچه از بايزياندلس، که او را محض اختصار غالبًا ابن عربى مى
اکى از بنا بر اين ح نقل است، سخنى است که در حال سکر گفته است نه صحو، و



اصل تعليم و مذهب او نيست. در صورتى که  قول و اعتقاد ابن عربى به وحدت 
وجود، مذهب و مشرب عرفانى اوست و مبتنى بر قواعديست که اساس نظريۀ او به 
شمارست. بعالوه، گفتۀ کسانى مانند بايزيد و حالج در حقيقت وحدت وجود نيست 

اد، يعنى حلول الهوت در ناسوت  يا اتحاد آنها. بلکه قول است به حلول و اتح
است يعنى بر اين  مبتنى )Monismبعبارت ديگر مذهب ابن عربى بر اصل وحدت (

 شود ديگر وجودفکر که وجود امريست واحد که حق است و آنچه ماسوى خوانده مى
حقيقى و مستقل ندارد. در صورتى که طريقۀ بايزيد و حالج مبتنى است بر اصل 

) يعنى اين که دو وجود مستقل مجزى هست که يکى خالق Dualismثنويت (
وت و الهوت در ناسوت حلول کرده ديگريست يکى الهوت است و آن ديگر ناس

است يا با آن متحد شده است. در هر حال مذهب ابن عربى شباهت به مذهب 
ى تفاوت ه قول او با کالم ابن عربتاسپينوزا دارد که نيز به وحدت وجود قايل است و الب

 وا اما قول به وحدت وجود که اساس تعليم عرفانى اوست و در کتب… بسيار دارد
، بعبارات مختلف بيان شده است مبنى بر اين فکرست که الحکم فصوصخاصه 

  وجود حقيقتى است واحد و ازلى. اين وجود واحد ازلى هم البته خداست و بدين 
  ٤٩٤ص 

گونه عالم خود وجود مستقلى ندارد، وهم و خيال صرف است و وجود حقيقى يک 
ات آن هست هاى کائنچيز بيش نيست. عالم با تمام اختالفاتى که در اشکال و صورت

واقع  و در چيزى نيست اال مظاهر گونه گون حقيقتى واحد که همان وجود الهى است
  .از همين نظريه است که تمام آراى ابن عربى ناشى شده است 

يا  -در کتاب شرح غرر الفرائد  .–) The unity of existence(  َوْحَدِت الُوجود) ۲(
:  ۱۹ قات از قول آملى نوشته شده است کهشرح منظومه حکمت. حواشى و تعلي –

"يقول بوحدة الوجود و الموجود جميعًا. هذا مذهب الصوفية، و هم على طائفتين: 
على ان للوجود مصداقًا حقيقتًا واقعيًا ، و انه ليس اال واحد؛ و هذا الشئ  أالولى

ى االرض ف الواحد يتشأن بشؤون مختلفة و يتطور بأطوار متکثرة ، ففى السماء سماء و



ارض و هکذا. و ليس له حقيقة اخرى مجردًا عن تلك المجالى. و هذه الکثرة ال 
تنثلم بوحدته النها أمور اعتبارية. و هذا هو مذهب المنسوب الى جهلة الصوفية. 

، و هم االٔکابر منهم القائلون بان للوجود حقيقة مجردًا عن المجالى ، لکن ثانيةلوا
رد عن المجالى و غيره ، واجب. و ليست مرتبته الواجبية الوجود بجميعه ، من المج

عندهم مختصة بمرتبة المجرد عن المجالى المعبر عنها بمرتبة بشرط ال ، بل الکل ، 
من الدرة الى الذرة و القرن الى القدم ، وجود الواجب ، مع کون ما عدى تلك المرتبة 

قر [ال] ينا فقر اليها. و [هذا] الفالبشرط الالئية مفتقرة الى تلك المرتبة ، بل عين ال
يظهر من صدر … و هذا المذهب … فى  الوجوب النه فقر الى نفس الحقيقة 

  لهين ارتضائه فى کتبه ، خصوصًا فى مبحث العلة و المعلول من االسفار. أالمت
  اصطالحات در متون لوح تفسير کنت کنز 

ى معان . توحيد شهودى احد . احديت . فيض اقدس . کنز مخفى . اعيان ثابته .
  و مفاهيم باختصار اصطالحات باين شرج است. 

يکى از نامهاى خداى متعال است. در کلمات عارفان احد به اعتبار انتفاى   -۲۰ اََحد
تعدد صفات، اسم ذات است و اسماء، و نسبت تعينات است به اعتبار سقوط 

جود بال و«ه است که اعتبارات؛ و نفى اضافات از اسماء و صفات است. گفته شد
، مرتبۀ» بشرط ال«، احديت جمع و هويت ساريه در تمام موجودات است؛ و »شرط

رتبه ، مرتبه الوهيت و م»بشرط جميع اسماء و صفات«احديت و برزخ البرازخ است و 
  سنائى گويد: … واحديت است 

  احد است و شمار ازو معزول     صمد است و نياز ازو مخذول
  قل داند و وهم    و آن صمد نى که حس شناسد و فهمآن احد نى که ع

  .اسم مرتبه ذات است  - ۲۰ احديت
(اصطالح عرفانى) فيض اقدس که بنام قضاء ازلى هم خوانده   -۲۱فيِض اَْقَدس

کونها  من حيث«ميشود عبارت از ثبوت اشياء است در علم حق بنظام اليق و افضل 
ت او است و وجود آن ماهيات در خارج که عين ذا» تابعة السماء الحق و صفاته



باضافۀ وجود بر آنها است بر حسب اوقات و استعدادات مخصوصه از حق تعالى که 
  هى ينقسم بالفيض االقدس و الفيض المقدسلفان الفيض اال«فيض مقدس است 

و باالول يحصل االعيان الثابته و استعداداتها االصلية فى العلم  و بالثانى يحصل 
بالفيض االقدس  الذى هو التجلى بحسب اولية الذات ف» «عيان فى الخارجتلك اال

بالفيض المقدس الذى هو التجلى بحسب ظاهريتها و  ثم اليها و الى االعيان دائمًا
آخريتها و قابلية االعيان و استعداداتها بعمل الفيض من حضرة االهية الى االعيان 

  ».الخارجية
کنز مخفى عبارت از  هويت احديت است  رفانى)) (اصطالح ع۱(  - ۲۲ کنز مخفى

هو الهوية  : ۲۳التعريفات  )۲(؛  »بطن کل ما بطن و هو«که مکنون در غيب است 
  االحدية المکنونة فى الغيب و هو أبطن کل باطن.

  ٤٩٥ص 
اصطالح اعيان ثابته از مصطلحات اصيل فلسفى نيست لکن منشأ « - ۲۴ اعيان ثابته

ديده ميشود. اين اصطالح تحوالت خاصى پيدا کرده و … آن در کلمات افالطون 
در کلمات متکلمان صورت ثابتات ازليه در آمده و در سخنان عرفا بصورت صور 

ه قرار ى مورد توجعلميه و اعيان ثابته در آمده و همين اصطالح را نيز فالسفۀ اسالم
  اند.داده

سيد شريف گويد اعيان ثابته در کلمات عرفا بمعناى حقايق ممکنات است در علم 
و بعبارت ديگر  صور ممکنات را در علم حق که حقايق موجودات است  حق تعالىٰ 

اعيان ثابته گويند. حکما کليات را ماهيات و حقايق و جزئيات آنها را هويات نامند 
اند و بنا بر اين ماهيات عبارت از صور  کليۀ اسمائيه اند که متعين در حضرت علميه

و  ت اصلى آنها در علم حاصل ميشوندعيان ثابته و استعدادااو بواسطۀ فيض اقدس 
  ».بواسطۀ فيض مقدس آن اعيان در خارج تحصل يابند



(توحيد عيانى) از اصطالحات عرفا است و در بحث مفصلى در اين  توحيد شهودى
خارج از حوصلۀ اين رساله است. رجوع  وباره در کتب عرفا و صوفين درج گرديده 
  تاليف دکتر سيد جعفر سجادى. .۲۶۹کنيد به فرهنگ اصطالحات عرفانى ص 

" حکايت کنند که عارفى بديدۀ  : ۲۵قوله االحلٰى  نقل حکايت يکى از  عارفان
صافى در عوالم ملك و ملکوت نظر ميکرد و از گورستانى گذر مينمود سائلى پرسيد 
که چه ميکنى گفت غير آنچه مردم ميکنند زيرا مردم خدا را جويند و نيابندو من غير 

  ".جويم و نيابمخدا را 
بيان مبارك در شرح وصول به معرفت که حصول آنرا در چهار مقام  علّت نقل حکايت

اند و در شرح مقام چهارم و اشاره به توحيد شهودى نقل شرح و به تفصيل بيان فرموده
اند که الزم است به اصل لوح مبارك براى حصول بمعرفت آن حکايت فوق را فرموده

  جعه نمود. بيانات مبارکه مرا
 رجوع کنيد به نافه مکنون  .۲۶عوالم جمع و تفصيل و جمع جمع و تفصيل تفصيل

  تاليف نگارنده. و صريرات
تکميل نفس در اين دور منوط ":  ۲۷قوله االحلٰى  رياضت و منع آن در  تکميل نفس

برياضت و خلوت و عزلت نه بلکه بانقطاع و انجذاب و اخالق رحمانى و تحصيل 
انى و تحسين اطوار و تزيين قلب بنفحات رب االسرار بوده و خواهد بود. معارف رب

اصول رياضت که از پيش بود بکلى منسوخ گشت. هذا هو الحق و ما بعد  و آداب
   ."الحق اال الضالل المبين

و  بشارت هشتم  ۳۶رجوع کنيد به کتاب مستطاب اقدس بند  مأخذ در آثار قلم اعلىٰ 
:  ۲۸ در لوح مقّدس بشارات و نيز  در  لوح مبارك کلمات فردوسيّه نازل قوله تعالىٰ 

کلمةاهلل در ورق دهم از فردوس اعلى يا اهل ارض انزوا و رياضات شاّقه بعّز قبول «
ل اين امور از و ريحانست امثا فائز نه صاحبان بصر و خرد ناظرند باسبابيکه سبب روح

اوهام ظاهر و متولّد الئق اصحاب دانش نبوده و نيست بعضى بطن  صلب ظنون و 
گو ى بقبور متوّجه بالاز عباد از قبل و بعد در مقارهاى جبال ساکن و بعضى در لي



بشنويد نصح مظلومرا از ما عندکم بگذريد و بانچه ناصح امين ميفرمايد تمسك جوئيد 
  ».موا انفسکم عّما خلق لکمال تحر
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  چهل و سّوم نافه

  منّور . ضياءنور . انوار . نورانى . 
  هدايتراج . زجاج . اشراق چراغ . سِ  روشنائى .

  . نار . گمراهىتيره . تيره گى . ظلمت . تاريکى . 
   



  ٤٩٨ص 
  چهل و سّوم نافه

  . هدايتچراغ . سراج . زجاج . اشراق  روشنائى .منّور . ضياء . نور . انوار . نورانى . 
  . نار . گمراهى تيره . تيره گى .ظلمت . تاريکى . 

الفاظ  ، حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در مکاتيب مبارکه به تفصيل و يا اشاره مقدمه
نور و ظلمت و ارتباط آن با ظهور و کالم جديد ، تعاليم الهى و  مظهر الهى بياناتى 

اى نمونه در بر مبين فرموده اند و  الفاظ مشابه نيز در الواح مبارکه بکار رفته است.
: "معشوق عالميان و محبوب  ۱ لوحى به کليۀ اين الفاظ اشاره فرموده اند قوله االحلىٰ 

و مقصود ربانيان و موعود بيانيان چون از عراق اشراق فرمود ولوله  در آفاق روحانيان 
انداخت و پرتوى نورانى بر اخالق زد" " شرق مطلع انوار شد و غرب أفق اشراق 

  گشت. زمين آسمان شد و خاک تيره تابناک گشت." "اين انوار يومًا فيومًا بتابد".
  نورانى .  منّور . ضياء . نار نور . انوار .

  مأخذ نور در الواح قلم اعلى که بکثرت در الواح نزولى و تبيينى نازل شده است
ٰمٰواِت َو ٱْالَْرضِ  از جمله آيات بسيار مشهور در  ايقان. قرآن. مکاتيب    اَهللُ نُوُر ٱلس

لى قلم اعلٰى در سوره نور است که بکثرت در الواح نزو ۳۵/٢٤قرآن کريم آيه شماره 
و  الواح تبيينى حضرت مولى الورى و  توقيعات صادره از قلم موالى توانا حضرت 
ولى امراهلل جّل سلطانه بصورتهاى نقل کامل آيه و يا جزئى از آن است نازل و صادر 

در بر رسى الواح تبيينى در هر موضعى که آيه فوق  –گرديده و خارج از احصا است 
گرديده ، علّت نقل آن نيز در حدود فهم و تشخيص نگارنده و يا مضامين آن نقل 

َماَواِت َواْالْرِض َمَثُل ُنوِرِه : "٣٥/٢٤ توضيح داده شده است. قوله تعالىٰ  ُه ُنوُر السالل
َجَرٍة ن شَ َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح الِْمْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة الزَجاَجُة َكانَها َكْوَكٌب ُدرِّي ُيوَقُد مِ 

َباَرَكٍة َزيُْتوِنٍة ال َشْرِقيٍة َوَال َغْرِبيٍة َيَكاُد َزيُْتَها ُيِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُه َناٌر نوٌر َعلَ  ى ُنوٍر َيْهِدي م
جمه : خدا " (تر اللُه ِلُنوِرِه َمن َيَشاء َوَيْضِرُب اللُه اْالْمَثاَل ِللناِس َواللُه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ 

نور آسمانها و زمين است مثل نورش چون چراغدانيست که در آن باشد چراغى که آن 



درخشان که بر افروخته ميشود از درخت با برکت  چراغ باشد در آبگينه گويا باشد ستارۀ
زيتون که نه شرقيست و نه غربى نزديک باشد روغنش که روشنائى بخشد و اگر چه 

را آتش نوريست بر نور هدايت  ميکند خدا براى نورش کسيرا که مّس نکرده باشد آن
 ميخواهد و ميزند خدا مثلها را براى مردمان و خدا بهمه چيزى دانا است).

جمال اقدس ابهٰى جّل ذکره در بيان عظمت و اشرفيت ظهور حديث حجابهاى نور  
 امراهلل جّل ولِى مبارك استناد به يکى از احاديث معتبره نبوى فرموده اند که حضرت 

سلطانه نيز نظر به اهّميّت اين حديث در اعالن اعظميت و اشرفيت  ظهور جمال قدم 
  و  گاد پاسز باى نيز نقل فرموده اند.  ۱۰۵آنرا در  لوح سنه 

سوره نور لوح  ٣۵/٢٤جمال کبريائى در تفسير آيه ) ۱(  مأخذ در الواح قلم اعلىٰ 
هور بنور ظ مفّصلى نازل فرموده که در قسمتى از آن اشاره به حديث حجابها است

االيّام التى  ك: "يا ايها السائل االمل فى تل ۲ قوله االعلىٰ  اشاره مستقيم فرموده اند.
فيها اشرقت شمس العناية عن مشرق االحديّه و اضائت سراج الهويّة فى مشکوة 

هذه االية اال فى هيکل الذى استره اهلل خلف سرادق العزه فى رفرف القدسيه لن تشهد 
قرب محبوب اما تشهد کيف اوقده اهلل لنفسه بنار نفسه فى مشکوة البقا و حفظه 

هر منه النور ظبمصباح القدرة بين االرض و الّسماء لئال يهب عليه نسمات الشرکية و 
 تضاء منه زجاجات وجودعن خلف سبعين الف حجاب على قدر سم االبره و اس

الممکنات بحيث کلهن يحکين عن اهلل بارئهن فيما تجلت عليهن هذه النّار االلهيّه و 
) بيان مشابه ديگرى در لوح حکمت ٢(؛   "من بدايع علم مکنون كهذا ما نلقى علي

 لهو الصادق ك: "اذ کنّا خلف سبعين ألَف حجاب من النّور  اّن ربّ  ۳است قوله االعلى 
  ".يناالٔم

بديع قلم تواناى  ۱۰۵در لوح مبارك سنه   مأخذ در توقيعات حضرت ولى امراهلل
را بيان و اشاره به حديث حجابهاى  موالى حنون اهميّت ظهور جمال اقدس ابهىٰ 

: " مالك يوم الّدين بفرموده آن مبّشر فريد امر عظيم در  ۴ نور فرموده اند قوله االحلىٰ 



يرون قدم ب خلف سبعين الف الف حجاب من النّورين از انتهاى واحد و ابتداى ثمان
  از طور اکبر ظاهر و مکشوف نمود". برهعلى قدر سّم االِ  نهاد و از سّر مستسّر 

  " و أضائت وجهه بنور عرفانك". :  ۵ قوله االحلىٰ  نور .
. و تنسمت نسائم الفضل . و أشرقت االرض بنور ربها و عند ما" : ۶قوله االحلٰى  . نور

.  مأخذ در الواح قلم اعلىٰ . ]۶۹/٣٩سوره زمر آيه  فاضت سحاب العدل".[اشاره به
العارفين    " هذا يوم فيه اشرقت االرض بنور اهلل مقصود : ۷ علىٰ قوله اال ، نمونه اول

: " نداهلل از شطر عّکا  ۸ علىٰ قوله اال ، نمونه دوم" ؛ و الّسمآء بآيات اهلل العزيز الحميد 
  اهلل ان يوّفق عباده و يؤيّدهم على حبّه و رضآئه و يفتح عيونهم ليروه و نسئل… مرتفع

 و يعرفوه و ال يمنعهم عن هذه الّشمس الّتى اشرقت و عن هذه الّسمآء  الّتى ارتفعت
 على عن هذه النّعمة  الّتى نزلت و عن هذا الّسراج الّذى اشرقت االرض بنوره  انّه

وله ق نمونه سوم ،. نافه سى ام بهبراى مزيد اطالع رجوع کنيد " ؛ کّل شيء قدير 
: "ُنورًا َيُدلۭنْى ِالٰى َبْحِر  در صالت کبير نازل قوله تعالىٰ  هدايت نور  :۹ علىٰ اال

  "ِوٰصاِلَك 
َوُوِضَع الِْكَتاُب َوِجيَء ِبالنِبيِّيَن  َواْشَرَقِت اْالْرُض ِبنُوِر َربَِّها: "٦٩/٣٩ مأخذ در قرآن

َهَداء َوُقِضَي َبيَْنُهم ِبالَْحقِّ َوُهْم َال ُيْظَلُمونَ  ع رجو.  معارف اسالمى و احاديث  "َوالش
  کنيد به بعد در همين نافه.

" حال با قلبى نورانى و روحى رحمانى . و انجذابى  :  ۱۰قوله االحلٰى قلبي نورانى. 
  تأييدى سبحانى  بالنيابه از عبد البهاء توجه بآستان مقدس نما". ملکوتى و

: "جبين خويش را بر آستان نور مبين بگذار و روى  ۱۱قوله االحلٰى  نور مبين . منّور.
  معطر کن". و موى را بخاک تابناک منّور  و 

يت ادر  امر تبليغ ، مبلغ ابالغ کلمة اهلل را به نور ساطعى که سبب هد نار ساطع .
: " هيّئى نفسك لتکونى  ۱۲کشتى در  تاريکى دريا تشبيه شده است.  قوله االحلٰى 

کالضياء الساطع على أعلى مراکز السواحل . تهتدى به السفن الخائفة فى ظلمات 
  الغيوم فى غمار البحار".



  نار به معانى مختلفه نازل شده است ، نار محبت اهلل . نار الموقده . نار عدوان . 
: "و قلبًا انجذبت بنفحات اهلل . و أحشاء و أضالع تسعرت ۱۳قوله االحلٰى  نه اول ، نمو

ت طبقات و تتابع… و قولي النور الساطع ممن االفق االعلى … بينها بنار محبة اهلل 
االحلٰى  قوله نمونه دوم ،النور من شمس الظهور بالنزول على بقعة تنورت بجسدك" ؛ 

  اهلل".: "اشتعلت بنار محبة  ۱۴
  :  "النار الموقدة في سدرة البقاء". ۱۵قوله االحلٰى نار الموقدة. 
  :  "نار عدوان خاموش گردد". ۱۶قوله االحلٰى  نار عدوان.

اشاره به آيات نزولى جمال قدم جّل جالله است که بکثرت در  اشراق شمس
د.  ميشو مجموعۀ الواح چاپ مصر و اشراقات و اقتدارات و ساير الواح مبارکه زيات

  : "اشرقت شمس ملکوتك االبهى". ۱۷قوله االحلٰى 
:  " چون نير آفاق اشراق بر شرق و غرب نمود. تفاوت و امتياز  ۱۸قوله االحلٰى   اشراق

تر ك و تاجيك. و فرانس و بلجيك و فرس و أمريك و آسيا و افريك از ميان رفت شليك 
  وحدت عالم انسانى بر خاست".

  ٥٠٠ص 
"اى دوست :   ۱۹قوله االحلٰى   . نور . صبح هدايت تاريکى . گمراهىظلمات . 

محترم مالحظه مينمائيد که تاريکى چگونه احاطه نموده لهذا بايد نورانيتى عظيمه 
ظهور يابد تا دفع اين ظلمات شديده کند . لهذا اميد بانوار صبح هدايت است که 

  ."باز از شرق طلوع نموده و در آفاق منتشر ميگردد
براى مزيد اطالع رجوع فرمائيد به نافه سى ام در نقل آيات قرآن و   . ظلماتنور . 

  تبيينات مبارکه که علّت نقل آيه را نيز بيان فرموده اند.
براى نمونه از اّمهات اعالنات در عظمت ظهور جمال  مأخذ در الواح قلم اعلىٰ 

ه تى است مهيمن خطاب باقدس ابهٰى در لوحى کوتاه اشاراتى است مبين و  اعالنا
به دو مطلب اشاره فرموده اند که ظلمت ظاهرى و نور لوح منيع اين  در عالميان 

باطنى  که با ايمان و حصول به امر اسنٰى براى مؤمنين حاصل ميگردد . از متن لوح 



الب رمز و اشاره نازل قآفتاب حيات بخش ظهور جديد در مفهوم ميگردد که  انوار 
:  "اْظَهْرُت ماَء ٱلَْحَيواِن ِمْن َکْوَثِر َفِمْي َکما َسَتْرُت َشْمَس  ۲۰االعلىٰ شده است قوله 

ُظُلماِت َشْعِرْي اْخَفيُْت انْواَر َجماِلْي ِلَيُکْوَن ظاِهُرُه  اْي ِفْي ،ٱلَْحَيواِن َخلَْف َشْعِرْي ، 
  ."َظَهَر ٱْالْسراُر ِمْن َقَلِم ٱْلُمْختارِ  َك ٰذلِ ُظلَْمًة َو باِطُنُه نْورًا َعلى ُنْوٍر َفْوَق ُکلِّ ُنْوٍر ، کَ 

بنظر ميرسد که ميتوان ذکر ربوبيّت و نحوۀ ابالغ کالم را که به ظهور اسرار از قلم 
هور ارق مرتبط نمود که وعدۀ ظمختار بيان گرديده است به آيۀ شريفۀ در سوره الّط 

اِرِق " :  ٩/٨٦-١ در آينده داده شده است قوله تعالىٰ به روزى اسرار  َماء َوالط َوالس
اِرُق  )۱( ْدَراَك َما الط۲(َوَما ا ( اِقُبْجُم الثالن)ُِٔر ) ۳َرا آيه  ترجمه() ۹( َيْوَم ُتبَْلى الس
   .): روزى که آشکار شود پنهانيها ٨٦/۹

در  آن از و مختصرى در عقائد و شروح موجوده در مراد مآخذ حديث حجابهاى نور 
  معارف اسالمى 

در صحيح مسلم از کتب معتبرۀ حديث اهل سنّت در کتاب االيمان حديث  - ١
َکَشَفُه َالْحَرَقْت ُسُبَحاُت َوْجِهِه َما  َجاُبُه النوُر ... َلوْ : "حِ  ۲۱ حجابها نقل گرديده است
  ".انَْتَهى ِاَليِْه َبَصُرُه ِمْن َخلِْقهِ 

وار جلّيّه مّال عبداهلل مدرس زنوزى از حکماى ، صاحب کتاب ان شرح حديث - ٢
: "يعنى : از براى خدا هفتاد  ۲۲ قرن سيزدهم هجرى در شرح اين حديث مينويسد

حجاب است از نور و ظلمت که هرگاه بر مى داشت آن حجب را هر آينه مى سوزاند، 
تاد هف انوار وجه او آنچه را که منتهى است بسوى او بصر او از خلقش" "پس مراد از

هزار حجاب، ُحُجبى است که در مراتب نشآت انسانى متحّقق ميشوند از درجات 
جسمانيّه و درجات روحانيّه ، و مراد از کشف حجب ارتفاع آن حجب است به 

  .جذبات ربّانيّه و رياضات علميّه و عمليّه"
تبر از علماى مع ؛ شيخ صدوق هُ اللُ جَ  ل جَ  اهللِ  ةِ مَ َظ عَ  ِذْکرِ  باب . کتاب  التوحيد - ٣

مذهب شيعه در قسمتى از حديث شمارۀ يک در شرح هفت آسمان و حجابهاى نور 



: " َو ِهَي َسبُْعوَن الَْف ِحجاٍب  ۲۳ هاز قول پيغمبر اکرم نقل فرموده است که فرمود
  .َيْذَهُب ُنوُرها ِباالبْصاِر"

ابن عربى (شيخ محّى الّدين) در فتوحات مکيّه در سؤال از سبحات وجه ميگويد  - ٤
الجواب وجه الشىء ذاته و حقيقته فهى انوار ذاتية بيننا و .  : "ما سبحات الوجه ۲۴

اال وجهه ... فقال : "ان هلل  كبينها حجب االسماء االلهية و لهذا قال کّل شىء هال
اب من نور و ظلمة لو کشفها الحرقت سبحات وجهه سبعين حجابًا أو سبعين ألف حج

فانه لو رفع االسماء االلهيّة ارتفعت هذه الحجب و لو  .ما أدرکه بصره من خلقه 
  ".ارتفعت الحجب التى هى هذه االسماء ظهرت أحدية الذات

  ٥٠١ص 
شرح  حديث حجابهاى نور در کتب اهل تصوف ، ابوالمعالى عبداهلل بن ابى  - ۵

ى مشهور به عين القضات از مشايخ بزرگ صوفيه در قرن ششم هجرى در بکر ميانج
: "اين نشنيده اى  ۲۵ کتاب تمهيدات  در "اصل حقيقت و حاالت عشق" مى نويسد

که رسول اهلل  عليه الّسالم  جبريل را پرسيد که "َهْل َرايَْت ربّى"؟ اى جبرئيل ! خدايرا 
َنْوُت ى و بيَنه سبعون ِحجابًا ِمْن نوٍر َلْو دَ و تعالى ديدى ؟ جبرئيل گفت : "بين كتبار

ميان من که جبرائيل ام ، و ميان لقاءاهلل هفتاد حجاب  واحدًا الْحَتَرْقُت" گفت : :
باشد از نور؛ اگر يکى از اين حجابهاى نور مرا نمايد، سوخته شوم." و نيز مينويسد : 

ه نهادند ؟ از بهر آنکه تا عاشق "دريغا دانى که چرا اين همه پرده ها و حجابها در را
  ."روز بروز ديدۀ وى پخته گردد، تا طاقت بار کشيدن لقاءاهلل آرد بى حجابى

که خرق حجابها فرمودى و  با ظهور اعظمت عالم انسانى  لك الحمد يا بهاء االبهىٰ 
ومًا و عم مقدسه در جميع کتب و صحفمکتوب » لقاءاهلل«را بفيض موفور وعدۀ 

رحيق  ربهنيئًا لمن ش«قرآن مجيد خصوصًا فائز فرمودى . طوبى للفائزين  آيات کريمۀ
بند ( »جبل باذخ رفيع بهذا االسم الّذى به نسف کلّ  الحيوان من بيان ربّه الّرحمن

  ن.ٌل للمنکريي) و هنيئًا للمقبلين و للعارفين و وکتاب مستطاب اقدس ۱۵۱
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  چهارمچهل و نافه 
  جواب سؤاالت سائلين

حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در مکاتيب مبارکه به تفصيل و يا اشاره. اجوبه  مقدمه
کافى و شافى به سائلين بيان فرموده اند. در اين روش به بعضى از سؤاالتى که در 
روشهاى ديگر تحقيق نشده اشاره ميگردد. در مواردى که لزوم تحقيق در  موضوع 

  اهد گرديد. مورد سؤال الزم بنظر رسيد مأخذ آن تحقيق خو
از  بر اساس آنچه که روش جواب به سؤاالت سائلين و ذکر  وضعيت و احوال مبارك

متون مکاتيب بدست مي آيد بصورتهاى موجز و مختصر و نيز بتفصيل و اطناب عّز 
صدور يافته است. در هر يك از اين قبيل بيانات مبارکه نوع جواب باختصار و يا به 
تفصيل از قلم مبارك قبل از پاسخ گوئى به سؤاالت بيان گرديده . الزم بذکر اين 

دس  مولى که هيکل اقاينستتن بيانات مبارکه مستفاد مى گردد که از م ، حقيقت
الورى در اکثر موارد به قلّت وقت و  کثرت مشغله و ذکر حاالت و نوائب و بليّات وارده 
به هيکل مبارك نيز اشاره فرموده اند که در نمونه هائى از اين فقره از مکاتيب بوضوح 

ف قلبى شعشع در صدور الواح تبيينى و  تاسو بيانگر قسمتهائى از تاريخ م ديده ميشود
محبّان حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در مصائب و نوائب وارده به آن هيکل اقدس از  

  .جانب ناقضين و  اعداى امر است
 :۱قوله االحلىٰ  .. خمسين الف عام . خمسون سنة سؤال از . سبعين ألف سنة

ها معضلة و طلبت شرحها و بسطقد سئلت عن عدة مسائل » أيها السائل الجليل "«
على ما ينبغى لها و هذا أمر يستدعى فرصة من االوقات. و مهلة من النوائب و البليات. 
و أنى لعبدالبهاء مع تشتت االحوال. و عدم المجال و کثرة الغوائل. و وفور المشاغل 

. مع ةلعمرك ال يجد طرفة عين مهلة للراحة. و ال فرصة للسکون و الهدان .و الشواغل
قيقة و حالشارة الى الذلك سنقص عليك بکالم موجز معجز. و عليك بان تهتدي با

ليست عبارة عن السنين المعروفة و االعوام  نوحة آدم في سبعين ألف سنةهو ان 



المعدودة. بل انما زمن مفروض يستوعب زمانا ممدودًا کيوم القيامة کان منصوصًا بانه 
حدة کطرفة عين بل أقل من ذلك و لکن االمور خمسون ألف سنة فقضي بدقيقة وا

 قد تمت و وقعت و تحققت في آن واحد. خمسين الف عامالتي ال تکاد تتم اال في 
ة عن هذا عبار . سبعين ألف سنةو هکذا نوحة نوح کانت کالنياح الذي يمتد في 

و : « ۲ تبيين و تفسير مشابهى نيز در  لوحى بلسان فارسى است. قوله االحلىٰ    - ذلك
يمه و که امور عظ اما در آيه فرقان فى يوم کان مقداره خمسين الف سنة مقصد آنست

و قايع کليه و حوادث بينهايه که ظهور و اجرايش منوط بمدت خمسين الف سنه است 
ود مح بصر ميفرمايد و مقصلکه در  مقام ديگر در  در آن يوم واحد مجرى گردد اينست

ابهاست که بمقدار خمسين الف سنه است نه خمسين الف از اين آيه يوم ظهور جمال 
ار قلم مأخذ در آث −» سنه چنانکه گفته ميشود يکساعت فراق مقدار هزار سال است

ن عاذا ظهرت الصوت «" :  ۳. قوله االعلٰى سورۀ نور الم و آيه  تفسير ) ۱( اعلىٰ 
مکمن االعلى مخاطبا للقلم االولى بان يا قلم فاکتب من اسرار القدم على اللوح 

وه اولى عما تحص سبعين الف سنةالمنير البيضاء اذا صعق القلم شوقا لهذا الندا 
 ف سنةسبعين ال ىاالحصاء فلما آفاق فيما رجع عليه حکم القضا مرة اخرى اذا بک

در دو آيه   )۱( مأخذ سؤال − ۳اب ايقان ) کتاب مشتط۲؛ (» من مدامع الحمراء
 ۱۴/۲۹نازل شده قوله تعالٰى  سورۀ عنکبوت آيه  نام حضرت نوح در  قرآن کريمشريفۀ 

وَفاُن : «  َخَذُهُم الطَخْمِسيَن َعاًما َفا اللَْف َسَنٍة اَلى َقْوِمِه َفَلِبَث ِفيِهْم اْرَسلَْنا ُنوًحا اَوَلَقْد ا
خمسين الف سنة نازل شده  ۷۰/ ۴و در سورۀ معارج آيۀ  نازل شده ، » ونَ َوُهْم َظاِلمُ 

َتْعُرُج الَْمَالَِٔكُة َوالروُح اَليِْه ِفي َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َخْمِسيَن الَْف : « است. قوله تعالٰى 
 ۴۳۵۰) سنن ابى داود. کتاب المالحم. باب قيام ساعة حديث شماره ۲؛ (»َسَنةٍ 
ٕانى َالٔرجوا أْن ال تعجَز أمتى ِعنَد َربها أْن يؤخرهم ِنصَف «النبى ص قال  : "أنّ  ۲۵
به  اشاره» ساعة«قيل لسعد : و کم نصف ذلك اليوم؟ قال : خمسمائة سنة" . » َيوم

  قيامت است.



و أما االٓية المبارکة و يحمل عرش ربّك يومئذ «:  ۴قوله االاحلٰى  حمل عرش رّب .
لتسعة و هذه اشارة الى ان عدد االسم االعظم لاعلم آن الثمانية حاملة » ثمانية

يه آسوره حاقه  مأخذ −" المقدس تسعة. النها جالسة على الثمانية الحاملة لعرشها
 »َوالَْمَلُك َعَلى اْرَجأَِها َوَيْحِمُل َعْرَش َربَِّك َفْوَقُهْم َيْوَمٍِٔذ َثَماِنَيةٌ « : قوله تعالٰى ۶۹/ ۱۷
در آغاز لوح اشاره ميفرمايند که اى سائل جليل سؤال از تعدادى از مسائل معضله  −

از متن بيانات مبارکه چنين مستفاد مى گردد که هيکل اقدس حضرت  مولى  .نمودى
ب و ذکر حاالت و نوائ ،الورى جّل ثنائه در اکثر موارد به قلّت وقت و  کثرت مشغله 

در نمونه هائى از اين فقره از . ز اشاره فرموده اندبليّات وارده به هيکل مبارك ني
بيان » همسائل معضل«ت مذکوره را الامکاتيب بوضوح ديده ميشود. نظر باينکه سؤ

ى يالت محدود است، بنظر الزم ميرسد که توضيحأواند و  تبيين و تفسير و تفرموده
ناعت به آيات بايد قزياده بر آنچه قلم تبيين عّز صدور يافته ضرورى و مناسب نيست و 

حديث اهل سنّت و جماعت  صحاح ستّهقرآن در اينخصوص نمود. مطالبى که در 
و  احاديث مروى از  ائّمۀ هدى در کتب معتبرۀ اربعه حديث از قبيل اصول کافى و  

در  ۱۷غيره نقل شده بسيار است که لزومى به مرور آنها بنظر نميرسد. در مورد آيۀ 
  و عليه بهاء اهلل االبهىٰ  ش مطلبى در  خاطرات ايادى امراهللسورۀ حاّقه و حمل عر

اى نقل گرديده است اشاره يکى از ارکان اعضاء پروژۀ ساختمان مقّدس مقام اعلىٰ 
لى اند که گرچه از بيانات شفاهى است وبه يکى از بيانان حضرت ولى امراهلل فرموده

در بارۀ ابواب هشتگانۀ مقام   اندانستنش سودمند است و  ايادى امراهلل در خاطراتش
سوره الحاقة  ۱۷درج گرديده، رجوع کنيد به نافه سى و يکم در ذيل آيه مقّدس اعلٰى  

براى مزيد اطالع رجوع کنيد به اسرار االٓثار که مطالب عميق و سودمندى و نيز  −
 .  ۵ است درج گرديده» عرش«هائى از بيانات مبارکه در لفظ نمونه

رجوع  .۶ روح المقربين له الفداء» و اما ما ورد في زيارة سيد الشهداء" «سؤال از  
  کنيد به اصل لوح.



"سؤال از مقصود آفرينش نموده بودى. :  ۷قوله االحلٰى  .سؤال از مقصود آفرينش
بدانکه خلقت بر دو قسم است . خلق جسمانى . و خلق روحانى . زيرا در عالم ايجاد 

 وجود است و اين وجود ما يتحقق به االشياست. نه جميع کائنات مستفيض از فيض
زه از و من دخولى و نه خروجى و نه حلولى و نه نزولى مقدس از قياس و تکليف است.

تمثل و تصور. آنچه هست اينست که تحقق اشيا بآن است. جز اين تعبير هر بيان زيان 
  دوم.و نيز رجوع کنيد به نافه چهل و  است. و هر عبارت موجب خسران".

يعنى صعود » و اما قضيه نشئه أخروى" « :۸قوله االحلٰى  .سؤال از نشئه أخروى
انسان بافق أعلى و يا هبوط بدرکات سفلى کيفيتى است که در اين دنيا تعبير آن جز 

و  ستا به تشبيه ممکن نه. زيرا ادراکات انسانى بر دو نوع است . يکى محسوس
را بيان حقيقت ممکن است اما ادراکات معقوله را  ديگرى معقول. حقائق محسوسه

صور خارجه مفقود. لهذا انسان بايد آن حقائق معقوله را در قالب صور محسوسه 
  .رجوع کنيد به نافه دوم و نافه سوم در معنى و  مآخذ آن افراق نمايد و بيان کند"

يا  شود وسؤال از اينکه شقاوت و سعادت در فطرت انسان است و با او متولد مي
و اما الشقى فى بطن أمه و السعيد سعيد فى "« :  ۹قوله االحلٰى  . اکتسابى است

اين بالنسبه بعلم الهيست. زيرا در علم الهى پيش و پس و اول و آخر نيست » بطن أمه
  ".حقيقت هر شئ على ما هو عليه بجميع انتقاالت معلوم و مشهود

 لعمر اهلل ان جنود  : ۱۰قوله االحلٰى   .أالعلىسؤال از جنود التأييد مجندة في المال"
التأييد مجندة في المال االٔعلى . و ان کتائب النصر و فيالق الغلبة لفي أهبة النزال و 
الکفاح في الملکوت االبهى. حتى يهاجم على مدائن القلوب و حصون النفوس 

ترقب النقط ود يالجن كوتشدد في القتال و تبدد شمل جنود الشبهات. و لکن قائد تل
المهمة المنجية حتى يسوق الجيش و يزيل الطيش. و يجري تعبئة الجيش . و هذه 
النقاط المهمة في ميدان القتال. و القالع الحصينة في مواقع النزال عبارة عن 
النفوس الکاملة. و االسود الصائلة. و الصفور الصافرة. و العقاب الکاسرة. الهاجمة 

  ".ثعالب االرتيابعلى وحوش الشبهات و 



اهلل أبهى (اليوم بانگ مٔال أعلى " : ۱۱قوله االاحلٰى  .سؤال از تحيت
وص در خص −" کوس ربوبيت جمال غيب أحديت است )تحيت اهلل أبهى("")است

در بين أحباب از جهت تحيت  )در خصوص اختالف(" : ۱۲قوله االحلٰى   .اختالف
بخود  ي يکديگر شوند. تاپاپايد أحبا پرمرقوم فرموده بوديد. در اين أمور جزئيه نب

ر مسئلۀ د(مشغول شوند و از نشر نفحات قدس و اثبات قلوب بر ميثاق باز مانند.... 
اين چهار تحيت از حضرت أعلى روحى له الفداست و مقصد از هر چهار  )تحيت

جمال قدم روحى الحبائه الفداست نه دون حضرتش. و اجراء هر چهار جائز و نص 
ز تلفظ يکى از اينها موجود نه. پس اگر نفسي هر يک را تلفظ نمايد از دين مانع ا

اهلل خارج نگردد و مورد  لوم و طعن و ذم و قدح نشود. و تعرض و تحقير جائز نه و 
اعتراض نبايد نمود. چه که هر چهار تحيت درکتاب الهي وارد. ولي اليوم بانگ مالٔ 

 )ظماهلل أع(مهتز. هرچند مقصود از  ءز اين نداو روح اين عبد ا )اهلل أبهى است(أعلى 
نيز جمال قدم روحى الحبائه الفداست. چه که او است اسم أعظم و نيّر أعظم و ظهور 

کوس ربوبيت جمال غيب أحديت است که در  )تحيت اهلل أبهى(أعظم. أما اين 
  ".قلب امکان تأثير مينمايد

"در خصوص ضيافت  در  : ۱۳قوله االحلٰى  .سؤال از مقصود از ضيافات نوزده روزه
هر شهر بهائى سؤال نموده بوديد. مقصود از اين ضيافت الفت و محبت و تبتل و 
تذکر و ترويج مساعى خيريه است. يعنى بذکر الهى مشغول شوند. و تالوت آيات و 
مناجات نمايند. و با يکديگر نهايت محبت و الفت مجرى دارند. و اگر ميان دو نفس 

  ".از أحبا اغبرارى حاصل هردو را دعوت نمايند. و باصالح ما بين کوشند
" الفت و يگانگى مراتب  : ۱۴قوله االحلٰى   .سؤال از الفت و يگانگى و مهربانى

دارد هر مرتبه ئى از مراتبش مقبول. و آنچه ترقى بيشتر نمايد مقبولتر و محبوبتر و خوشتر 
  ".است و سبب تقرب
"در خصوص مشورت مأمور بها سؤال  : ۱۵قوله االحلٰى  أمور بهاسؤال از مشورت م

نموده بوديد. از مشورت مقصود آنست. که آراء نفوس متعدده البته بهتر از رأى واحد 



لهذا شور مقبول درگاه کبريا و مأمور به. و آن از امور عاديۀ شخصيه گرفته تا  … است
  ".امور کليۀ عموميه

" أما مشورت مجلس شور  :۱۶قوله االحلٰى  مىمشورت مجلس شور سياسى عمو
  ".سياسى عمومى ملکى و ملکوتى. يعنى بيت عدل
"بدانکه ظهور  : ۱۷قوله االاحلٰى   .سؤال از اخبار ظهور حضرت محّمد ص در انجيل

آن نير اعظم و کوکب مکّرم در انجيل بکمال وضوح مثبوت و مذکور است. و لکن از 
اء احديه را جز نفوسى که بر معين صافيۀ علم و عرفان اين جهت که الحان بديع ورق

  .٣٥براى تفصيل مراجعه کنيد به روش ". ننمايند كوارد ادرا
سؤاالت و اجوبه حمل حرز و دعا. حّل اسم أعظم . . فال . رمل . تفأل . تشاؤم 

ن اقترا"(و اما مسئلۀ چهارم) که تفأل و تشاؤم و اعتاب و اقدام و  : ۱۸قوله االحلٰى  .
و نواصى باشد. يعنى تملك حيوانات ذيروح فال خوب سبب روح و ريحانست. اما 

  تشاؤم يعنى فال بد مذموم و سبب انفعال".
"سؤال از آيۀ مبارکه نموده بودى که   : ۱۹قوله االحلٰى   .سؤال از کلمات مکنونه

ذيرند و پعنقريب صرافان وجود در پيشگاه حضور معبود جز تقوى خالص ن« ميفرمايد 
گاه در در كو آن اينست که ما عداى تقوى و عمل پا» ... قبول ننمايند كغير عمل پا

احديت مقبول نه. شجر بي ثمر در نزد باغبان أحديت پسنديده نيست. ايمان مانند 
ليوم أعظم تقواى الهى ثبوت بر عهد و ابمثابۀ ثمر است.  كشجر. و تقوى و عمل پا
  ".كپيمان است و عمل پا

". قوله هيچ عملى در عالم وجود بي ثمر نماند"ال از نفوس غافل در نزد حق . سؤ
"هيچ عملى در عالم وجود بي ثمر نماند. أما عمل با عرفان مقبول و تام   :۲۰االحلىٰ 

و کامل و آن اينست. که انسان بمعرفت اهلل فائز و باعمال خيريه موفق و حائز گردد. با 
از براى نفوس سائره ولو از عرفان بى بهره البته بى ثمر  وجود اين البته أعمال خيريه

نيست. يعنى دو نفس بى خبر از حق محروم از عرفان. يکى عادل و ديگرى ظالم. 
يکى صادق و ديگرى کاذب. يکى خائن و ديگرى أمين. يکى سبب آسايش عالم 



ص انسانى. و ديگرى سبب زحمت و خون خوارى. و هر دو غافل از حق اين دو  شخ
ين بند اول ". بنظر ميرسد تبيدر نزد حق متساوى نيستند بلکه فرق بى منتها در ميان

  کناب مستطاب اقدس است.
ت تشابه در ظهورا . الفائض والفيض والمستفيض.  قضية الثالوث"سؤال از 

" «   : ۲۱قوله االحلٰى  ص و حضرت محّمدع و حضرت عيسى ع حضرت موسى 
أيها المقبل الى اهلل ان في کل دور من االدوار التي أشرقت » و أما قضية الثالوث اعلم

االنوار على االٓفاق و ظهر الظهور و تجلى الرب الغفور في الفاران أو السينا أو الساعير 
البد من ثالثة. الفائض والفيض والمستفيض. المجلي و التجلي و المتجلى عليه. 

سوي. الرب و موسى و الواسطة المضيء والضياء و المستضيء. أنظر في الدور المو
النار. و في کور المسيح االب و االبن والواسطة روح القدس. و في الدور المحّمدي. 

ثالوث در  − در ذيل تثليث ۳۵رجوع کنيد به نافۀ  . الرب و الرسول و الواسطة جبرئيل
   آنچه مرکب از سه باشد . اب، ابن، روح القدس (در آيين نصارى). : ۲۲ کتب لغت

"و اما ما سئلت من اللؤ لؤ  : ۲۳قوله االحلٰى  .سؤال از لؤلؤ مصون در کالم مکنون
ا ال ملک كان تحرم نفس كالمصون في الکلم المکنون مخاطبًا الى همج رعاع ( ايا

عن المواهب االلهيه و المنح الرحمانية و  كيزال بسبب االنزال) أي ال تحرم نفس
ية بسبب اتباع الشهوات النفسانية و اللذائذ الجسمانالعطاء الموفور و الجزاء المشکور 

و االحالم الشيطانية فاالنزال کناية عن اتباع الشهوات و ارتکاب الخطيئات من أي 
  ".نوع کان و هلل االٓيات البينات

" و اما ما سئلت عن جنة االسماء انها لهي  : ۲۴قوله االحلٰى  .سؤال از جنت اسماء
داء على روحي له الف النقطة االولىٰ  بهى أثر  القلم االعلىٰ الهيکل المرقوم بالخط اال

ورقة زرقاء. و في الهيکل اشتقاق شتى من کلمة البهاء و هذا الهيکل الکريم قد سرقه 
 كروحى له الفداء ظنًا منه ان ذل و معه الواح شتى باثر نقطة االولىٰ  يحيي االثيم

لهيکل ا كو لکن سواد ذل خرة و االولىٰ يجديه نفعًا کال ان هذا العمل حسرة له في االٓ 
موجود عند االحباء حتى نسخة منه بخط يحيى و بعث هذه النسخة مع جملة کتب 



الى الهند امانة و لکن مرکز النقض القى فى قلب االمين ان يستولى  كمن الواح رب
 عليها و ال يؤدي االمانات الى اهلها هذا شأنهم فى الحياة الدنيا و بئس التابع و
المتبوع و يا حسرة على الذين اتّبعوا من الذين اتبعوا في هذه الخيانة العظمى فسوف 

  ". براى مزيد يظهر اهلل بقوة من عنده ان الخائنين لفي خسران مبين
  اطالع رجوع کنيد به گاد پاسز باى و توقيعات حضرت ولى امراهلل جّل سلطانه.

 ك" از ي : ۲۵قوله االحلٰى  .تدوين سؤال از يک بيت مثنوى ، کتاب تکوين . کتاب
بيت مثنوى سؤال نموده بوديد جواب مفصل الزم ولى بجان عزيزت قسم که مهلت 
و فرصت ندارم و آن اينست که دو کتاب منشور است يکى کتاب تکوين و ديگرى 
کتاب تدوين. کتاب تدوين کتب آسمانيست که بر انبياى الهى نازل و از فم مطهر حق 

تکوين اين لوح محفوظ امکانست و رق منشور اکوان و تکوين طبق صادر کتاب 
تدوينست. در کتاب تدوين سور و آيات و کلمات و حروف موجود و حقائق و معانى 
در آن مندمج و مندرج. و همچنين کتاب تکوين منشور الهى است و صحيفۀ اسرار 

اليه ت و حروفات عربانى. آيات عِظمه موجود و صور کليه مشهود و کلمات تامه مثبو
منظور و اسرار ما کان و ما يکون در آن موجود. چون تدوين بخوانى باسرار الهيه واقف 
گردى و چون در کتاب تکوين نظر نمائى آثار و رموز و حقائق و شئون و تجليات سر 
مکنون و فيوضات حضرت بيچون مشاهده کنى اينست که در قرآن خطاب ميفرمايد 

يف خلقت و الى السماء کيف رفعت و الى االرض کيف سطحت ( انظر الى االبل ک
و الى البحار کيف سجرت) و امثال ذلک. پس معلوم و  واضح شد که در عالم تدوين 
حروف و کلمات و آياتست و در عالم تکوين نيز حروف و کلمات و آيات. مّال خواسته 

ت که ميگويد . نون نساست که تکوين را تطبيق بتدوين نمايد و تشبيه عاشقانه کند اي
ابرو  صاد چشم و جيم گوش. ور نوشتى فتنۀ صد عقل و هوش و همچنين الف را 
بقامت تشبيه نموده اند و سين را باسنان و فم را بميم و الم را بعذار و امثال ذلک. 
جوهر مقصود اينست که تکوين طبق تدوين است و اين يقين است... حال الحمد 

هى و عنايت جمال قدم ابواب اسرار بر روى يار و اغيار مفتوح هلل بفضل نا متناهى ال



گشته. عالم کون در جنبش است و اسرار ما کان و ما يکون روز بروز ظاهر ( و  أخرجت 
االرض أثقالها يومئذ تحدث أخبارها) ظاهر و  آشکار گرديده ديگر شما بنظر دقيق در 

هر المضمر) ه يظفِ لمبين الذى باحرُ اين بيان مالحظه نما تا حقيقت ( و أنت الکتاب ا
". بنظر ميرسد نقل آياتى از  حضرت نقطه اولى که اشاره به حديثى ظاهر و آشکار گردد

از قول حضرت على عليه الّسالم است که در  تاليفات نورين نيرين (شيخ احمد 
احصائى و سيّد کاظم رشتى و نيز در تفسير صافى نيز درج گرديده.  رجوع کنيد به 

  افه سى و دومن
" اما تسميه  : ۲۶قوله االحلٰى  .تسميه اوالد بنام بهاءاهلل و حضرت اعلى جائز نيست

  ".ائز نيستاولى ج ۀيعنى بهاءاهلل و باسم حضرت اعلى يعنى باب يا نقط كباسم مبار
  
  

  مآخذ و منابع
          ۱۳۳ – ۱۳۵صص  ۲م . ج   ۱

    .۱۲۲ص  ۶م . ج   ۲  
۴  ۱۳۰٫. ايقان شريف ص ۲۴۴  - ۲۴۵صص ۴مائدۀ آسمانى ج   ۳
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  .۱۳۴ص  ۲م . ج   ۶  .۳۲۷ص  ۴اسرار االٓثار ج   ۵

  .۱۴۰ص  ۲م . ج   ۷  
  .۱۶۰ص  ۲م . ج   ۹    .۱۵۹ص  ۲م . ج   ۸

  .۲۴۳ص  ۲م . ج   ۱۰  
.۲۴۴ – ۲۴۵صص  ۲م . ج   ۱۲    .۲۴۵ص  ۲م . ج   ۱۱

  .۳۰۲ص  ۲م . ج   ۱۳  
  .۳۰۳ص  ۲م . ج   ۱۵    .۳۰۲ص  ۲م . ج   ۱۴

  .۳۰۴ص  ۲م . ج   ۱۶  



  .٣٠٦ص  ٢م . ج    ۱۸    .۵۷ص  ۲م . ج   ۱۷
  .٣٠٥ص ٢م . ج   ۱۹  

  .١٣٠ص  ١م . ج   ۲۱  .٣٠٦ -٣٠٧صص  ٢م . ج   ۲۰
  .۱۱۸۵ص  ۱ج  فمعين  ۲۲  

۳۹۹٫ – ۴۰۰ص ص ١م . ج   ۲۴    .٣٩٨ص  ١م . ج   ۲۳
      .٤٣٦ – ٤٣٨صص  ١م . ج   ۲۵  

سنن ابى داود (کتاب   ۲۷       .٢٦٣ص  ٣م . ج    ۲۶
  .۱۲۵ص  ۴) ج حديث

  
  ۵۰۸ص 

 

 

  پنجمچهل و نافه 

  
  

  نقل مضمون الواحى در مکاتيب
  در

   جّل سلطانه توقيعات حضرت ولى امراهلل
   



  ٥٠٩ص 
  پنجمچهل و نافه 

   جّل سلطانه نقل مضمون الواحى در مکاتيب در توقيعات حضرت ولى امراهلل
عاليم و ت حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در مکاتيب مبارکه به تفصيل و يا اشاره مقدمه

اهداف عاليۀ امر اعز صمدانى را تبيين و تشريح فرموده اند. در بر رسى اجمالى 
توقيعات حضرت ولى امراهلل جّل سلطانه تشابه هاى بسيارى در معرفى امر و در 

نمونه  .ئه بسهولت مالحظه ميشود مواضعى سبك انشائى حضرت عبدالبهاء جّل ثنا
 ىهائى از اين بيانات مبارکه که در توقيعات حضرت شوقى افندى ربانى زيارت م

  .درج مى گردد شود
"آفاق مانند لب تشنه است . و تعاليم جمال مبارک :  ۱قوله االحلٰى  نمونه اّول ،

ه تعرضي و و ن آب روان نه حيفى  و نه سيفى و نه تکفيرى و نه تدميرى و نه تضيقي
نه تکلفي. شمشيرش اعالن وحدت عالم انسانى . تيغ جهانگيرش موهبت رحماتي. 

اش محبت اهلل. قوانين و آئين سپاهش بيان معرفت اهلل سپهساالرش نور  هقوۀ جندي
هدايت اهلل. أصول و قوانينش محبت و مهربانى با جميع نوع انسانى حتى بدرجه أى 

ار. دشمن دوست. بدخواه خيرخواه و باين نظر رفتار که بيگانه آشناست. اغيار ي
  ".ميشود

: " ... اين آئين  ۲. قوله االحلىٰ ١٩٢٨در لوح تموز  تشابه سبک انشاء و تحرير  
گرانبها بنيانش بتعاليم قيّمۀ الهيّه قائم و بر پا و واضع بنيادش اصبع مشيّت جمال 

ال و دعائم قصر مشيدش باعماقدس ابهى . سرا پرده اش بعمود تقواى خالص مرتفع 
پسنديده فدائيانش استوار و ثابت. نخل اميدش بدماء بريئه شهيدان مظلوم سقايت 
گشته و هيکل الطف ابدع اطهر اعاليش از نفحات ظهور الهى تقويت يافته. خيط 
دريّش محبت اهلل است و اساس اقومش معرفت اهلل. سرچشمه اش روح الهى است 

آسمانى. جندش سپاه مالٔ اعلى است و قائد و نگهبانش روح و قّوۀ دافعه اش فيض 
زندۀ جاويد حضرت عبدالبهاء. نغمۀ صافورش يا بهاء االبهى است و نقرۀ ناقورش يا 



علِي االعلى. سيف شاهرش کلمة اهلل است و پرچم مّواجش وحدت دين اهلل. شعار 
 فريادش اعظمش مظلوميّت کبرى و سهم و سنانش عبوديّت آستان جمال ابهى.

وحدت عالم انسانى است و نقطۀ نظرگاهش عّزت و سعادت جاودانى. يرليغ بليغش 
نصائح قلم اعلى است و گرز آتشينش خطابات قهريّه در صحف نوراء. جوالنگاهش 

  ميادين قلوب و يگانه آمالش تزکيۀ ارواح و نفوس".
أحباء الرحمن. البدار  : " البدار البدار يا ۳قوله االحلٰى  نمونه دوم البدار البدار .

البدار يا محبي السالم. البدار البدار يا مخلصي النيات. البدار البدار يا ناظري 
  ملکوت اهلل البدار البدار يا متنورون بأنوار اهلل الى االلفة و االتحاد".

: ۴بديع . قوله االحلٰى  ۱۰۸مبارك سنه   منيع توقيع تشابه سبک انشائى و تحرير .
 البدار البدار يا اصحاب الراية البيضاء البدار الدار يا مظاهر بدار يا احبّاءاهللالبدار ال"

  الحّب و الوفاء الراکبين فى السفينة الحمراء"
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  ٥١٠ص 

  نافه نهم
  تعليقه

  تحقيق در
  . صفات خدا اسماءاهلل

  مظاهر الهى
  در آيات نزولى

  و
  تبيينات حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه

  

  

    



  ٥١١ص 

 تقديم به
  ثلّه اى از کبار علماء. فضالء. مبلغين و خادمين امراهلل

 در عصر رسولى و عصر تکوين

  »اعظم نبيل«جناب محمد زرندى 

  »نبيل اکبر«جناب آقا محّمد فاضل قائنى 

  »اسم اهلل االصدق«ناب مّال صادق مقّدس خراسانى ج

  جناب فاضل شهير ميرزا ابوالفضائل گلپايگانى
  »زين المقرّبين«جناب مّال زين العابدين نجف آبادى 

  ت ورقاء شهيد جناب عليمحّمد ورقاحضر

  ى ميرزا حيدرعلى اصفهانىججناب حا

  ارثاروتمبلّغين و مبلّغات ميس مخر ف

  .جناب طرازاهلل سمندرىايادى امراهلل 
  دروتى بيکر  امة اهللايادى امراهلل جناب جرج تاوزند. ايادى امراهلل 

  جناب يوگو جياگرىايادى امراهلل . جناب على اکبر فروتنايادى امراهلل 



  آدلبرت مولشلگلجناب ايادى امراهلل . جناب سادرلند ماکسولايادى امراهلل 

  جناب دکتر رحمت اهلل مهاجرايادى امراهلل جناب ِلرُى آيواس. ايادى امراهلل 

  ويليام سيرز جنابايادى امراهلل . موسى بنانى جنابايادى امراهلل 

  جناب پال هنىايادى امراهلل جناب هوراس هولى. ايادى امراهلل 

  جناب کوليس فدرستون ايادى امراهلل  جناب جان فرابى.ايادى امراهلل 

  کالرا دان امة اهلل ايادى امراهلل .جان رابرتسجناب ايادى امراهلل 

  جناب ابوالقاسم فيضى ايادى امراهلل جناب ذکر اهلل خادم.ايادى امراهلل 

  ايادى امراهلل جناب شعاع اهلل عالئى

  جناب آقا ميرزا حيدرعلى اسکوئى. 

  رحمانى)(معلم  جناب سيد احمد موسوى صدر الصدور

  جناب على نخجوانى. جناب هوشمند فتح اعظم. جناب ايان سمپل

  جناب على ممتازى فاضل يزدى.جناب آقا ميرزا اسداهلل فاضل مازندرانى

  ناب عبدالحميد اشراق خاورى. جناب آقا محّمد نعيم سه دهى اصفهانىج

  ناب شيخ محّمد ابراهيم فاضل شيرازى. جناب ميرزا عزيز اهلل خان مصباحج

  جناب حاجى مهدى ارجمند همدانى. جناب وحيد کشفى

  جناب ميرزا حسن رحمانى نوش آبادىجناب احمد يزدانى. 

  جناب شيخ على اکبر مجتهد قوچانى شهيد فى سبيل اهلل



  شهيد فى سبيل اهلل ماهفروجگى على اعلىٰ  مّال عليجان جناب

  جناب مال کاظم طالخونچه اى شهيد فى سبيل اهلل

  ّم اشرفاُ 

  سيّد اشرف زنجانى

  ميرزا اشرف آباده اى

  تالمذه حوزه درس تبليغ حضرت صدرالصدور:

  جناب سيد جالل ابن حضرت سينا

  ميرزا مسيح رستگار طالقانى. ميرزا نصراهلل رستگار طالقانى

  ميرزا حبيب (صميمى) کاشانى. سيذ عبدالحسين رفيعى اردستانى

  سيد حسن متوجه (هاشمى زاده) طهرانى

  هدى اخوان صفا يزدى. آقا ميرزا محمود طهرانىميرزا م
  

  

  

  

  

  

  



  ٥١٢ص 
  پنجمچهل و نافه 

   جّل سلطانه نقل مضمون الواحى در مکاتيب در توقيعات حضرت ولى امراهلل
عز صمدانى تعاليم و اهداف عاليۀ امر ا حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در مکاتيب مبارکه به تفصيل و يا اشاره مقدمه

را تبيين و تشريح فرموده اند. در بر رسى اجمالى توقيعات حضرت ولى امراهلل جّل سلطانه تشابه هاى بسيارى در 
ى از اين . نمونه هائمعرفى امر و در مواضعى سبك انشائى حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه بسهولت مالحظه ميشود 

  .درج مى گردد شودى توقيعات حضرت شوقى افندى ربانى زيارت م بيانات مبارکه که در
"آفاق مانند لب تشنه است . و تعاليم جمال مبارک آب روان نه حيفى  و نه سيفى  : ۱قوله االحلٰى  ، نمونه اّول

و نه تکفيرى و نه تدميرى و نه تضيقي و نه تعرضي و نه تکلفي. شمشيرش اعالن وحدت عالم انسانى . تيغ 
اش محبت اهلل. قوانين و آئين سپاهش بيان معرفت اهلل سپهساالرش نور  هانگيرش موهبت رحماتي. قوۀ جنديجه

هدايت اهلل. أصول و قوانينش محبت و مهربانى با جميع نوع انسانى حتى بدرجه أى که بيگانه آشناست. اغيار 
  ".يار. دشمن دوست. بدخواه خيرخواه و باين نظر رفتار ميشود

: " ... اين آئين گرانبها بنيانش بتعاليم قيّمۀ  ۲قوله االحلىٰ  .١٩٢٨در لوح تموز  و تحرير  سبک انشاءتشابه  
الهيّه قائم و بر پا و واضع بنيادش اصبع مشيّت جمال اقدس ابهى . سرا پرده اش بعمود تقواى خالص مرتفع و 

قايت اميدش بدماء بريئه شهيدان مظلوم سدعائم قصر مشيدش باعمال پسنديده فدائيانش استوار و ثابت. نخل 
گشته و هيکل الطف ابدع اطهر اعاليش از نفحات ظهور الهى تقويت يافته. خيط دريّش محبت اهلل است و 
اساس اقومش معرفت اهلل. سرچشمه اش روح الهى است و قّوۀ دافعه اش فيض آسمانى. جندش سپاه مالٔ اعلى 

د حضرت عبدالبهاء. نغمۀ صافورش يا بهاء االبهى است و نقرۀ ناقورش است و قائد و نگهبانش روح زندۀ جاوي
يا علِي االعلى. سيف شاهرش کلمة اهلل است و پرچم مّواجش وحدت دين اهلل. شعار اعظمش مظلوميّت کبرى و 
سهم و سنانش عبوديّت آستان جمال ابهى. فريادش وحدت عالم انسانى است و نقطۀ نظرگاهش عّزت و سعادت 

انى. يرليغ بليغش نصائح قلم اعلى است و گرز آتشينش خطابات قهريّه در صحف نوراء. جوالنگاهش جاود
  ".ميادين قلوب و يگانه آمالش تزکيۀ ارواح و نفوس

" البدار البدار يا أحباء الرحمن. البدار البدار يا محبي السالم. البدار  : ۳قوله االحلٰى  .نمونه دوم البدار البدار 
مخلصي النيات. البدار البدار يا ناظري ملکوت اهلل البدار البدار يا متنورون بأنوار اهلل الى االلفة و  البدار يا
  ".االتحاد

البدار  البدار البدار يا احّباءاهلل: "  ۴ قوله االحلىٰ  . بديع ۱۰۸مبارك سنه   توقيع .شابه سبک انشائى و تحرير ت
  الدار يا مظاهر الحّب و الوفاء الراکبين فى السفينة الحمراء"البدار يا اصحاب الراية البيضاء البدار 
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  نافه نهم
  اٰلهى در آيات نزولىاسماءاهلل . صفات خدا. مظاهر 

  تبيينات حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه
در اداى صالة و ادعيۀ روزانه و در آثار نزولى الواح و آيات جمال قدم جّل   .مقدمه

ذکره و نيز در  ادعيه و  الواح و   جالله و حضرت رّب اعلٰى باب اهلل االعظم جلّ 
وقى حنون و توانا حضرت ش عبدالبهاء و موالى توقيعات تبيينى حضرت مولى الورىٰ 
 . »َمْولَى ْٱَالْسٰماء:«  ۱شويم مانند  تى آشنا مىافندى ولى عزيز امراهلل با الفاظ و عبارا

ٰفاِت َو ُمَنزهًا َعن ْٱَالْسٰماِء«.  »إٰلهَ اَالسمآء« سًا َعن ٱْلصِّ الّرضوان  فى اّول« .»ُکْنَت ُمَقد
 »کتاب مستطاب اقدس ۷۵باسمآئنا الحسنٰى (بند االمکان  اذ تجلّينا علٰى من فى

و نيز  در حمد و ستايش خداى متعال و  جمال اقدس ابهٰى جّل کبريائه و  حضرت 
اهلل االعظم نقطه اولٰى جّل ذکره در بيانات مبارکه در اصول و مبادى روحانى و باب

شنائى کامل لهى آتعاليم اٰلهى بکثرت نازل گرديده و اکثر احبّاى الهى با آن کلمات ا
دارند. اين عبد مهين مسئلت از آن نور مبين دارد که بتأييد و اتکاء به عون و عنايت و 
صون و حمايت حضرت عبدالبهاء تهيه و تنظيم و طبقه بندى اسماء و صفات الهى و 
مراجع و مآخذ آن در حدود توانائى نگارنده ، اسماء و صفات الهى که در اوقات 

وت الواح الهى و ادعيه و مناجات روزانه زيارت ميگردد ، با استعانت اداى صالة و تال
از آيات الهى و الواح مبارکه تبيينى وسيله اى فراهم شود که حقيقت امر را آنطور که 
در آيات الهى نازل و در الواح تبيينى بيان گرديده است به مضامين و حقائق آن 

فردى که زائيده افکار غير معصوم  آشنائى حاصل شود و از استنتاجات و ادراکات
است پرهيز گردد ، تا باين وسيله استنباطات فردى وسيله فراهم آوردن نظرات متفاوت 
نشود و وحدت افکار و وجدان در يکى از اهّم مسائل اصول در امراهلل بر اساس بيانات 

ى هرسى  در مباحث صفات و اسماء الٰ موضوع مورد تحقيق و بر −تبيينى حاصل شود 
است که  از اعتقادات و مبادى ايمانى ميباشد و مستقيمًا ارتباط با الوهيّت و شناخت 
و معرفت حضرت بارى و مظاهر  نفس اهلل دارد که در الواح مبارکه و  ادعيه و آيات 



اّول، صوم و صالة نازل شده است. اهّم رؤس و مطالب مورد تحقيق عبارتند از: 
ه بدون استثناء در هر کالم الهى در آثار نزولى و  تبيينى ک  اسماء و صفات خداى متعال

حمد و ثناى خداى متعال در صالة و الواح اٰلهى و ادعيه دّوم، نازل گرديده است ؛ 
نازل  بوسيلۀ ذکر اسماء و صفات خدا و نيز تنزيه و تقديس خدا از صفات و اسماء 

ست و ق با خالق الوشده است. اين قبيل از بيانات مبارکه يك روش گفتگوى مخ
ديگر اينکه باين وسيله انسان بوجود خداى متعال اعتراف و اقرار ميکند و ذات 

خدا در معارف اديان سلف عمومًا و در قرآن کريم و سّوم ، ستايد ؛ اقدسش را مى
کتاب مستطاب اقدس و کتاب مستطاب بيان و الواح نزولى و تبيينى خصوصًا در وقت 

و نواهى با بندگان به اسماء و بصفات و تعاريفى ذات اقدس را  تکلّم و بيان اوامر
خوانده است. مانند اينکه در قرآن در اکثر سوره هاى آن بتکرار نازل شده است: مانند 
آيه اّول سورۀ آل عمران قوله تعالٰى : "اهللُ ال اَلـَه اال ُهَو الَْحي الَْقيوُم". در کتاب 

: " ِبْسِم اهللِ االمنع االقدس " و در کتاب مستطاب  ۲ه تعالٰى مستطاب بيان نازل قول
ه بندى طبقچهارم، اقدس نازل قوله تعالٰى : "بسمه الٰحاکِم َعلٰى ما کان و ما يکوُن" ؛ 

ف امر بديع و قرآن. اسماء و صفات اسماء اهلل و ارتباط صفات و اسماء خدا در معار
اح الهى و اّم الکتاب امر بهائى و قرآن کريم زيارت خدا در دو گروه کامًال متمايز در الو

، اسمائى که داللت بر  وجود ابدى (حّى) و علم و بصيرت و سمع قسم اّولميشود. 
و اراده و قدرت و رحمت و نظاير آن دارد که  صفات ثبوتيّه  و کماليّه ناميده ميشوند. 

قسم نقص و تنزيه او از ، اسماء و صفاتى که خدا را منّزه ميکند از هر  قسم دّوم
  مشابهت با ساير ممکنات ، که اين اسماء داللت بر عدم شباهت او با هر موجودى 

  ۵۱۳ص 
دارد  که سلب ميکند از خدا بداشتن شريك و ِمثل و مانند ، که آنرا صفات سلبيّه و 

ا بمعانى حمد. سبحان . تقديس . تنزيه . ثناء و ار تباط آنها پنجم ، جالليّه نامند ؛ 
ارتباط اسماء اهلل و صفات الهى با توحيد و ششم ، اسماءاهلل و صفات خدا ؛ 

وحدانيت خدا و آيات الهى در اينکه اسماء و صفات راجع ميشود به مظهر او که انبياء 



نفى صفات از خدا در معارف امر بهائى. در اکثر الواح الهى در هفتم ، الهى اند ؛ 
ذکر و عبادت گرديده است ولى در آيات نازله در  عين اينکه خدا با اسمى و صفتى 

آثار حضرت نقطه اولٰى و الواح قلم اعلٰى که شامل ادعيه مبارکه نيز ميشود . در الواح 
تبيينى بوضوح مالحظه مى شود که بکنه معرفت خدا راهى نيست و تقديس و تنزيه 

 هشتم ، وحدت؛  خدا داللت بر آن دارد که به ُکنِه معانى اسماء نيز  راهى نيست
در اکثرى از الواح الهى و تبيينى وحدت در ذات الهى . صفات  الهى . افعال الهى 

هم، نذات و صفات و افعال زيارت ميشود که اشاره اى مختصر بآن نيز  خواهد شد؛ 
صفات و اسماء الهى در الواح تبيينى حضرت عبدالبهاء. الواح تبيينى در حقيقت 

اهلل در آيات نزولى است و دانستن آن ضرورت معانى اسماء مفتاح فهم و روش ادراك
مأخذ اسماء الحسنى و صفاته العليا در  قرآن و احاديث .   کتب فالسفه دهم ، دارد ؛ 

دالبهاء مقصد ت عبنظر باينکه در بيانات تبيينى حضر —و متکلمين و علماى اسالم
مى ف اسالوحانى و ترقى معاراصلى از ظهور دين اسالم توحيد است ، در دوره بهار ر

که از اواخر دهه نهم از سال اّول هجرت آغاز و تا حملۀ مغول ادامه داشت و نيز بعد 
از سقوط قواى خارجى در حکومت اسالمى حکومتهاى غير  مذهبى در ممالك 

د آمدند، علما و فضالى عالم اسالم مجددًا به تحقيقات در مباحث اسالمى بوجو
قائد پرداختند که در رأس آنها اسماءاهلل و صفات خدا و توحيد کالمى در اصول ع

قرار داشت . تاريخ سير  علوم اسالمى نشان ميدهد که هر چه به طرف سالهاى اختتام 
شريعت اسالم و قرب ظهور امر بابى و بهائى نزديك ميگرديم از تحقيقات اساسى و 

ول و لب و مباحث قبل  مشغجوهر دار بتدريج کاسته شده و علماى بعد  بتکرار مطا
اين حقيقت مسلّم که در حال حاضر نيز تحقيقات در مراکز بزرگ و معتبر اسالمى 
مساعى محققين جز  تحقيقات مجّدد و تکرار مکّررات قبل نيست و اين حقيقت 
تاريخى خود گوياى اين واقعيّت است که مطابق بيانات تبيينى حضرت ولّى امراهلل 

در حال مواجهه با سکرات موت منتظر  قواى خّالقۀ جديدى است جّل سلطانه ، عالم 
بديع و در گاد پاسز باى به آن اشاره به "قّوۀ  ۱۰۵که در  دو لوح مقّدس قرن و سنۀ 



اس اسيازدهم ، ؛  قدسيّه". "قوۀ ساريۀ دافعۀ نافذه" متتابع از دو ظهور فرموده اند
: مطلب اّولاسماء و صفات.  اعتقادات اهل بها. اهّميّت مقام انسان . معانى

: اهّميّت مقام مطلب  دّوماعتقادات اهل بهاء در مقصود از معنى اسماء و صفات  . 
: چند بحث در  معانى اسماء و  مطلب سومانسان  که مثال و صورت الهى است. 

  صفات در معارف امر بهائى.

  فصل اّول

  هىو صفات خدا و مظاهر امر   در الواح ال اسماء

براى نمونه چند فقره از آيات الهى در معارف امر در ابتداى کالم زيب اين اوراق 
الة صنمونه اّول ، ميگردد تا اهّميّت موضوع کامًال مورد توّجه و  مالحظه قرار گيرد : 

ٰماِء"  ؛  ِاٰلَه ٱْالَْسٰماِء: "يا  ۳. قوله االعلٰى  کبير ۴ٰى . قوله االعل نمونه دّوم ،َو ٰفاِطَر ٱلس 
ٰفاِت  :  " َاْساُلَك ٰيا َمْن ِبَيِدَك ِزٰماُم ٱلُْمْمِکٰناِت َو ِفى َقبَْضِتَك  " َملَُکْوُت ٱْالَْسٰماِء َو ٱلصِّ

:  "َصلِّ ٱلْلُهم ٰيا ِاٰلهۭىْ َعَلْى  ۵.در آيات  زيارتنامه نازل . قوله االعلٰى  نمونه سّوم،؛ 
اَْسٰمأَِك ٱْلُحْسنٰى َو ٰها َو َاْفنٰاِنهٰا َو ُاُصْوِلهٰا َو ُفُرْوِعهٰا ِبَدٰواِم ٱلِْسْدَرِة َو َاْوٰراِقٰها َو َاْغٰصانِ 

  ". ِصفٰاِتَك ٱْلُعْلياٰ 
  ٥١٤ص 

خدا شناسى را  بنظر نگارنده  -فت خداى متعال روشهاى شناخت و حصول معر
ميتوان به دو وجه تحقيق و مطالعه و بعد به معرفت آن حصول يافت و بالمآل ايمان 

اثبات وجود خدا که ورود به آن  مورد اول، اثبات موجوديت و وجود  خدا   آورد. 
دوم، بعد از اينکه وجود او را قبول کرديم در اين جستجوئيم بحث اين مقاله نيست ؛ 

هاى روشمعتقد شديم وجود دارد ، پس چگونه او را بشناسيم.  که آن وجودى را که
  شناسائى او باين شرح است.

قتى و سؤالى که بذهن ميرسد اينست که آيا خدا را ميتوان تعريف نمود؟ ،تعريف خدا
ميگوئيم تعريف خدا اينست، اين مفهوم حاصل ميشود که ما بکنه ذات خدا پى برده 



 نموده و او را براى خودو يا تخيّل  تدا در ذهن مجّسم ايم و در اينصورت ميتوانيم اب
و يا ديگران معرفى کنيم. اين نوع استنتاج در شناخت حضرت بارى موافق اصول 
خدا شناسى در امر بهائى نيست. زيرا خود را محيط بر موجود بسيط و مجردى قرار 

 ار  حيطه عقول و افکداده ايم که در اصول عقائد بهائى منزه از ذکر و بيان و خارج از 
سوره آل عمران قرآن کريم در مکاتيب و ايقان شريف در اثبات  ۶/ ۱۰۳است که آيه 

بّٰصاَر  َو ُهَو اللۭطيُف الَْخۭبيرُ : « ۱۴۰آن نقل گرديده است  بْٰصاُر َو ُيْدِرُك ٱْالَ . »ٰال ُتْدِرُکُه ٱْالَ
مقصود که  ول به اينپس ميتوان نتيجه گرفت که بايد راهى را يافت که سبب حص

نهايت آرزوى هر انسانى است که به خالق خود مى انديشد و معرفت او را بجان و دل 
  طالب است واصل شد.

خدا در معارف اديان عموما و  معارف بهائى و اسالم خصوصا با اسماء و صفاتى 
صًا ودر آثار بهائى و معارف اديان عمومًا و در تورات و قرآن کريم خص ذکر شده است،

خداى متعال با اسماء و صفاتى ذکر شده است که اساس و مبناى معرفت و شناخت 
او است. در اين مقاله انحصارًا از طرق معرفت و شناسائى ذات اقدس الهى که  اسماء 
و صفات خدا براى حمد و تقديس و تنزيه خداى متعال در  آيات و  بيانات تبيينى 

هد گرفت و اصل تحقيق بر اين قرار دارد که براى نازل گرديده مورد تحقيق قرار خوا
مؤمن بامر بهائى وجود خداى متعال از مسلّمات است و  مقصد اثبات وجود او  نيست 

  و  همانطور که قبال گفته شدخارج از موضوع اين بحث است. 

  فصل دّوم
صفات و اسماء خدا در معارف امر بديع بعينه همان اسماء و صفات و اسماء خدا ، 

صفاتى است که در قرآن مجيد و  کتب حديث و  در معارف يهود و نصارى خدا بآن 
اسماء و صفات ناميده و تسبيح شده است. براى اينکه بتوان اين قبيل از اسماء و 

دماتى د تعريف مقصفات را با دقت نظر کامل مطالعه نمود بنظر الزم ميرسد که چن
که اسماء و صفات الهى را طبقه بندى مينمايد و  در معارف امر نيز به آن نامها و 



تعاريف از خداى متعال نامبرده شده است آشنائى حاصل نمود. اين طبقه بندى از 
آنجهت است که صفات الهى را در  دو گروه مجّزا قرار ميدهد که هر دو  تقسيم بندى 

ضوح مسطور است که عبارتند از صفات و اسمائى که سلب نقائص در الواح الهى بو
(تنزيه و تقديس) و اثبات کمال (تسبيح خداوند) مينمايند و در الواح حضرت 
عبدالبهاء جّل ثنائه تبيين گرديده و درکتب فالسفه الهيّون نيز مورد بحث  قرار گرفته 

و  فالسفۀ الهيّون  لّميندر تاليفات و کتب متک صفات ثبوتيه . صفات سلبيه  است:
   : صفات ثبوتيه ۶در طبقه بندى اسماء و صفات خدا باينصورت تعريف شده است 

حقيقيه) صفاتى هستند که براى خدا محقق هستند ( و آنرا از مراتب تسبيح شمارند) (
و صفات سلبيه (سلب نقص و حد) آندسته از صفاتند که ذات باريتعالى از آنها منزه 

( و آنرا از مراتب تقديس شمارند). گاهى از اين دو دسته صفات تعبير  و مبرا است
  :جماليه و جالليه ميکنند و  در اين بيت گنجانده شده است

  نه مرکب بود و جسم  نه مرئى نه محل          بى شريکست و معانى تو غنى دان
  ۵۱۵ص 

د که در شو گفته شده است که آنچه براى خدا نقص است جزء صفات سلبيه ميبا
اسماء و صفات نامهائى است که خداى متعال خود  . اين حقيقت سلب سلب است
  .را به آن نامها خوانده است

فالسفه الهيون و  : تعريف اسماء و صفات خدا در کتب فلسفه الهيات خاص 
متکلمين اديان قبل براى اينکه بتوانند ميان اسم و صفت فرقى قائل شوند تا مفهوم 
"اسم" و "صفت" در ذهن قابل فهم شود تعاريفى براى اسم و صفت قائل شده اند 

 : در موجودات خارجي هر چه قائم بذات فرق بين اسم و صفت: " ۶به اين شرح 
اسمى که بر آن داللت کند اسم ذات است  مانند مرد.  خود باشد آنرا ذات نامند و

اسب. اما آنچه قائم بغير است عرض است و آنرا صفت گويند مانند احمر (سرخ) و 
اسم آن کلمه ايست که داللت بر ذات کند بدون اعتبار  تعريف اسم ،  -اخضر (سبز) 



د بدون وصفتى از صفات . مثًال حسن که گفته شود همان شخص معين مفهوم ميش
عوارض. اما هر لفظى که داللت بر ذات کند باعتبار صفتى از صفات آنرا صفت 
گويند مانند عاِلم يعنى شخصى که داراى صفت علم است يا قادر يعنى ذاتى که 
داراى قدرت است. از اين بيان معلوم ميشود که ذات و صفات در معانى مقابل هم 

غير. زيد د قائم بخود و صفت يعنى قائم بهستند. يکدفعه گفته ميشود ذات يعنى وجو
ذات است و عالم و قادر صفت اوست. ولى عالم و قادر و رحمن و غيره تمام اسم 

ود است که مالحظه ش اهلل ذاتىخداوند است اگر چه در مورد مخلوق صفت ميباشد. 
با تمام صفات. هيچ صفتى شامل صفت ديگر نيست مثًال رحمن شامل قهار نميشود 

 است که مستجمع جميع صفات و کماالت ذاتى اهللر شامل رحمن نميباشد ولى و قاد
  است.

  فصل سّوم
  طبقه بندى اسمآءاهلل در کتب آسمانى و الواح اٰلهى

در کتب آسمانى عموما و قرآن مجيد و  در  اسماء و صفات ثبوتيه (جماليّه . کماليّه)
آثار  نزولى و تبيينى و ادعيه امر بهائى اسماء و صفاتى زيارت ميشود که آنها را اسماء 
و يا صفات ثبوتيّه مينامند که در هنگام تسبيح خدا بآن نامها ستايش ميشود و 

) سمع ۵رت ؛ ) قد۴) علم ؛ ۳ –) ارادت ۲) حيات ؛ ۱ترين آنها عبارتند از: مشهور
) رحٰمن ؛ ۸)  بصير  (بينا) .  ساير اسماء و صفات الهى عبارتند از: ۷) متکلّم ؛  ۶ -
)  ۱۵) خبير ؛ ۱۴) عليم ؛ ۱۳) جبّار ؛  ۱۲) عزيز ؛  ۱۱) حکيم ؛ ۱۰) رحيم ؛ ۹

) َقيوم ؛  ۲۰)  ُمَصوِّر ؛ ۱۹)  رازق ؛ ۱۸) کريم ؛ ۱۷) علي العظيم ؛ ۱۶ُمحِيي ؛  
)  ۲۷) قدير  ؛ ۲۶) قّهار ؛ ۲۵) منتقم ؛  ۲۴جواد ؛   ۲۳) فّضال ؛ ۲۲ ) غنى ؛۲۱

) ۳۳) سميع ؛  ۳۲)  غفور ؛  ۳۱)  ستار ؛۳۰) شنوا ؛ ۲۹) مهربان ؛ (۲۸بّطاش ؛  
) ۳۸) غّفار  ؛ ۳۷) منتقم ؛ ۳۶) مهيمن ؛  ۳۵)  مهربان (رؤف) ؛ ۳۴عادل ، داور  ؛ 

سمائى که از اسمآء اصلى گرفته شده اند در احد و غيره  که به نود و نه اسم اصلى و ا
 براى مزيد اطالع رجوع کنيد به لوح معارف بهائى و اسالمى بکثرت زيارت مى شود.



رت در ادعيه حض» يك يا على يك يا وفى بك يا بهى . انت الکافى«مبارک شفا 
  در رسالۀ تسبيح و تهليل.» قد احترق المخلصون«محبوب و لوح مبارک 

لمه اين قبيل از اسماء و صفات غالبًا با دو ک (جالليّه) ( سلب نقائص) صفات سلبيّه
 : نمونه اول ، قوله "ال" و "ليس" و "ن" نفى مى آيد بعنوان نمونه در الواح قلم اعلىٰ 

شهادت :  "۸" ؛ نمونه دوم ،  قوله االعلٰى  بسم اهلل االبدّى بال زوال: " ۷االعلىٰ 
؛  در  "باينکه از براى تو شبه و مثلى نبوده و نيست ميدهم بوحدانيت و فردانيت تو و

َماَواِت َواْالْرِض َجَعَل َلُكم ِمْن  : . قوله تعالىٰ نازل ۱۱/۴۲ وره شورىٰ  قرآن َفاِطُر الس"
مِ  ْزَواًجا َيْذَرُؤُكْم ِفيِه َليَْس َكِمثِْلِه َشْيٌء َوُهَو السنَْعاِم اْزَواًجا َوِمَن اْالنُفِسُكْم اِصيُر". يُع البَ ا

.  مثل ۳ -. بى انباز  است۲ -. شريك ندارد ۱مقصود از صفات سلبيه اينست که خدا: 
  . شبيه ندارد.۴ -ندارد 

  ۵۱۶ص 

  فصل چهارم

  سماء و صفات الهى در آيات نزولى و الواح تبيينىا
اسماء و صفات خدا در آثار نزولى بنظر ميرسد که بدو  وجه کلّى نازل شده است: 

)  ذکر يك و يا چند صفت از صفات خدا در ۲) ذکر  "اسماء" و "صفات" . (۱(
. لوح ليلة القدس. ذکر شده است ئى در آثار، خدا به اسما نمونه اولالواح الهى. 
 َتَموَجْت ُبُحْوُر َاْسٰمأَِك  ٱلۭذْى ِبهۭ  َك ِبٱْسمِ  َك ٰيا ِاٰلۭهْى َاْسلُ  َك : " َفُسبْٰحانَ  ۹قوله االعلٰى 

که خدا به اسماء ذکر شده است. در لوحى از الواح  نمونه دّوم "؛ۭفْى َمَلُکْوِت ِصٰفاِتَك 
ٰخاِلَق ٱْالَْسٰماِء  َك ٰيا ٰماِلَك ٱْالَْسٰماِء َو ٰفاِطَر ٱَالْسٰماِء وَ : "َاْسلُ  ۰۱قوله االعلٰى  ايّام هاء

 .در مناجاتى خدارا با يکى از صفاتش ميخوانيم  نمونه سومَو  ُسلْٰطاَن ٱْالَْسٰماِء"   
قوله در مناجاتى است.  ، نمونه چهارم:  "اى عليم اگر چه غافليم" .  ۱۱ العزيزقوله 

 م آنچه را که سبب حيات ابدى و زندگىي: "اى کريم از تو ميطلب ۲۱ جّل بيانه
  سرمديست"



واح الهى ه اليدر کلّ  اسماء و صفاتاسماءاهلل در آثار حضرت بهاءاهلل جّل کبريائه   
زيارت ميشود و براى اختصار بذکر چند نمونه از آثار اکتفا ميشود: صالت . ادعيه 
صيام . مناجاتهاى فارسى و عربى. کتاب مستطاب اقدس. الواح اشراقات . تجليات 

 وحل ه هيکل.فردوسيه . لوح العالم . بشارات . طرازات . سور. اقتدارات . کلمات 
   .مبارکه ز زيارتنامه و ساير الواحمدينة التوحيد. و در اکثرى از  مطلع الواح قلم اعلٰى و ني

ٰماِء" ؛  ِاٰلَه ٱْالَْسٰماِء:  "ٰيا  ۱۳قوله االعلٰى  . ، صالت کبير نمونه اول نمونه َو ٰفاِطَر ٱلس
 نمونه سوم:  "ِانَك َانَْت ٱلُْمْقَتِدُر ٱلَْعزۭيُْز ٱالَْمناُن" ؛  ۱۴صيام. قوله االعلٰى  ، ادعيه دوم

:  "بيك کلمه ات وجود  ۱۵، مناجاتهاى مندرجه در ادعيه محبوب. قوله االعلٰى 
موجود گشت" که اشاره به صفت و يا اسم "اراده" است اشاره به "کن فيکون" ؛ 

آيه مبارکه در دو عيد اعظم رضوان  ۱۱۰ستطاب اقدس. بند ، کتاب م نمونه چهارم
و مبعث حضرت  باب اهلل االعظم رّب اعلٰى : "قد انتهت االعياد الى العيدين 

نٰى باسمآئه الحساالعظمين اّما االّول ايّام فيها تجلّى الّرحمن علٰى  من فى االمکان 
االموات  س بٰهذ االسم الّذى به قامتو اٰالخر يوم فيه بعثنا من بّشر النّا و صفاته العليا

، " لوح اّول از دعاهاى صبح بعد  نمونه پنجمو حشر من فى الّسٰموات و االرضين" ؛ 
: " َصلِّ ٱلْلُهم ٰيا ِاٰلۭهْى َعلٰى َمْن َجَعلَْتُه َقيْومًا َعلٰى  ۱۶از بيدار شدن . قوله االعلٰى 

: " لك الفضل يا  ۱۷لوح اشراقات. قوله االعلٰى ،  نمونه ششم" ؛  اَْسٰمأَِك ٱْلُحْسنىٰ 
 ۱۸لٰى . قوله االع ، لوح طرازات نمونه هفتماله االسمآء و لك الثّنآء يا فاطر الّسمآء" ؛ 

و  فاطر سماء را الئق و سزاست که امواج بحر ظهورش امام  مالك اسماء: " حمد و ثنا 
ة التوحيد. در بيان توحيد ذات . ، لوح مدين نمونه هشتموجوه عالم ظاهر و هويدا" ؛ 

: " فاعلم يا سلمان بانا نشهد فى مقام توحيد الذات بانه واحدا فى  ۱۹قوله االعلٰى 
ذاته و لم يزل کان مستويا على العرش التوحيد و کرسى التفريد و لم يکن معه 

 لدر تفسير سوره والّشمس قران ناز، نمونه نهمشئى[شيئ] و لن يذکر عنده من احد" ؛ 
والّصالة و الّسالم على مطلع االٔسماء الحسنٰى و الّصفات العليا " :  ۲۰. قوله االعلٰى 

  ." الّذى فى کّل حرف من اسمه ُکِنزت االٔسماء و به ُزيّن الوجود من الغيب و الّشهود



وع و آغاز الوح که براى نمونه هفده اسم از اسماء و صفات خدا شامل صفات در شر
) قوله ۲: "بسم اهلل العزيز العظيم"؛ ( ۲۱) قوله تعالٰى ۱سلبيّه و ثبوتيّه ذکر شده است: (

:  "بسمه المقتدر على  ۲۳) قوله االعلٰى ۳: "بسم اهلل العليم الحکيم" ؛ ( ۲۲االعلٰى 
:  "بسم  ۲۵) قوله تعالٰى ۵:  بسم اهلل الباقى بال زوال ؛ ( ۲۴قوله تعالٰى ) ۴ما يشآء" ؛ (

) ۷:  "بسم اهلل االٔحدّىۭ بٰال نٍد"؛ (۲۶) قوله تعالىٰ ۶اهلل مالك االٔسمآء و الّصفات" (
:  "هوالعزيز الوّهاب  ۲۸) قوله تعالٰى ۸: "بنام يکتا خداوند بيهمتا" ؛ (۲۷قوله تعالٰى 

  ) ۱۰( "؛: "هو الّسميع البصير۲۹) قوله تعالٰى ۹لدن عزيز وّهاب"؛ ( هذا کتاٌب نّزل من
  ٥١٧ص 

:  "قد نّزل لمّال على کندى الّۭذى يحکم فى الّطآء  هو البّطاش ذوالبأس  ۳۰قوله تعالٰى 
الشديد" (شديد البطش : گرفتگى سخت ؛ باس : قّوت و سطوت  و اقتدار. قّوت و 

  برترى بر ديگران).
ان در شروع کتاب مستطاب بي   آثار حضرت باب اهلل االعظم جّل اعزازه اسماءاهلل در

: "تسبيح و تقديس بساط قدس عز  مجد  ۳۱ اسماء خدا نازل شده است قوله تعالىٰ 
يزال بوجود کينونيّت ذات خود بوده و هست ... و سلطانى را اليق که لم يزل و ال

 قائمو  قاهرو ناظر و اوست  امعسو اوست  عالمو  قادرو اوست  رازقو  خالقاوست 
ماء اسو ممتنع ... و اوست که از براى او کل  مقتدرو اوست  مميتو  محيىو اوست 
و  محيى[ -" مقدس بوده کنه ذات او از هر اسم و وصفىبوده و هست و  حسنى
 : َو ِانّٰا َلَنْحُن ُنۭحيى وَ ۲۳/١٥قرآن سوره الحجر آيه بنظر ميرسد اشاره به مآخذ  مميت:
  ُنۭميُت"]

  فصل پنجم

  نفى صفات از خدا
: "بدان که اّول دين معرفةاهلل  ۳۲) قوله االعلىٰ ۱( آثارحضرت نقطه اولى جّل ذکره

ساحت  از کمال توحيد نفى صفاتستاست و کمال معرفت توحيد خداوند است و 
بدان که معرفةاهلل در اين عالم ظاهر نميگردد اّال عّز قدس او و علّو مجد عظمت او و 



) مشابه ۲" رجوع کنيد به بند اّول کتاب مستطاب اقدس؛ (بمعرفت مظهر حقيقت
اين بيان مبارك  در تفسير سوره توحيد نازل شده است و در متن بيانات نزولى در طريق 

 ،شناخت خداى متعال  نقل حديثى است از حضرت على ع و حضرت صادق ع 
: "و لقد يجب على العبد تنزيه بارئه و تقديس ربّه من کّل وصف يعرفه ۳۳قوله االعلىٰ 

او ال يعرفه خلقه الن علم الّذى يعرفه خلقه هو عنده معدوم صرف و افك محض و 
کذلك الحکم فى القدرة و امثالهٰما من الّصفات المحموده و االٔسماء الحسنى و 

ٰهذا قال على عليه الّسالم اّول الّدين معرفةاهلل و کذك الحکم عند اهل البيان و على 
کمال معرفته توحيده و کمال التّوحيد نفى الّصفات عنه بشهادة کّل صفة انّها غير 

: ۳۴الموصوف و شهادة الموصوف انّه غير الّصفة"؛ تفسير سوره توحيد. قوله جّل کبريائه
ا عبداهلل اهلل عمل احد اّال بمعرفتنا بنالّتى ال يقبل  نحن اسمآءاهلل الُحْسنى" قال االمام 

: ۳۵) در صحيفه عدليه نازل قوله عّز و جّل ۳. (۳۲و بنا عرف اهلل" رجوع کنيد به نافه 
  " نيست از براى ذات او دون ذات او وصفى و اسمى . و هو الحق ال اله اال هو ".

 ۳۶قوله االعلٰى  وحيد.لوح مدينة التّ )  ۱(  - آثارحضرت بهاءاهلل جّل ذکره و عزّ کبريائه
:  ۳۷) قوله االعلٰى ۲: "لم يزل کان مقدسا عن دونه و متعاليا عن وصف ما سواه" ؛ (

"شهادت ميدهم که توبوصف ممکنات معروف نشوى و باذکار موجودات موصوف 
شهادت به اينکه  خدا منّزه از صفات و اسماء است قوله  صالة کبير .) ۳نگردى" ؛ (

ٰفاِت َو ُمَنزهًا َعِن ٱْالَْسٰماِء" : "اَ  ۳۸االعلٰى  سًا َعِن ٱلْصِّ َك ُکنَْت ُمَقدبيان مبارك -ْشَهُد َان 
تأييدى است بر  مشابهت تأويل و مقصود از توحيد در حديث منقول از حضرت على 

  ع در  بيان مبارك حضرت رّب اعلى جّل ذکره.

  فصل ششم
و وحدانيت خدا و آيات الهى در اينکه ارتباط اسماء اهلل و صفات الهى با توحيد 

  اسماء و صفات راجع ميشود به مظهر او که انبياء الهى اند



بِْتٰهاِج ِمْن ُاُفِق َسٰمآِء اْسِمَنا  ۳۹قوله االعلٰى  لوح عيد رضوان.) ۱( َقْد َطَلَع َنيُّر ٱْال" :
اِج ِبٰما َتَزيَن َمَلکُوُت  سٰمآِءالَْبهٰمآِء" ؛  ( ِباْسِم  اْال قوله  لوح صيام.) ۲َربَِّك ٰفاِطِر الس

: "َاْسُلَك ِبٱْسِمَك ٱلۭذْى ِبِه َتَجلْيَت َعلٰى ُکلِّ ٱْالَْشٰياِء ِبَاْسٰمأَِك ٱلُْحْسنٰى" ؛  ۴۰االعلٰى 
  َعلَْتُه : " َصلِّ ٱلْلُهم ٰيا ِاٰلۭهْى َعلٰى َمْن جَ  ۴۱در دعاى وقت صبح نازل . قوله االعلٰى  )۳(

  ۵۱۸ص 
تْقۭيٰاِء َو ٱْالَْشقۭيٰاِء" ؛ ( اَْسٰمأِك ٱْلُحْسنىٰ َقيْومًا َعلٰى  ْلَت َبيَْن ٱْالَ کتاب ) ۴َو ِبه َفص

"تجلى الرحمن على من فى االمکان  . قوله تعالٰى :۱۱۰. بند مستطاب اقدس 
 صفات مضمون آيه شريفه اينست که  مظهر او با کليّۀ "باسمائه الحسنى و صفاته العليا

لوح ) ۵کتاب مستطاب اقدس ؛ ( ۱۴۳الهى ظاهر شد. و نيز مراجعه فرمائيد به بند 
: " الۭذيَن َبَعَثُهْم بّالَْحقِّ َو َاْرَسَلُهْم ِبالُْهٰدى اُوٰلَِٔك َمٰظاِهُر  ۴۲) قوله االعلٰى ۱( سلطان 

: "الۭذْى َجَعلَْتُه َمْطَلَع  ۴۳)  قوله االعلٰى ۲" ؛ (ِصٰفاِتِه ٱْلُعلْٰياَمٰطاِلُع  وَ  اَْسٰمآِِٔه ٱْلُحْسٰنى
: "ٰيا ايها  ۴۴قوله االعلٰى  لوح هرتيك.) ۶َاْسٰمآَِٔك ٱلُْحْسٰنى َو َمْظَهَر ِصٰفاِتَك ٱلُْعلْٰيا" ؛ (

ِه الٰى اهللِ ٱْلعاِرُف ٱلَْخِبيُْر َو ٱلَْحبُْر ٱلَْبِصيُْر  َفٱْعَلْم َقدْ  َوجْکَثَر ٱلَْورٰى َعِن ٱلتَمَنَع ٱلَْهوٰى ا 
در اين لوح امنع اعلٰى متجاوز از   لوح قد احترق المخلصون) ۷ماِلَك ٱْالْسماِء" ؛ (

قوله االعلٰى  لوح مدينة التّوحيد.) ۸دوازده اسم و صفات الهى نام برده شده است ؛ (
م مراياء النه لصفات الى انبيائه و رسله و صفوتهيرجع کل ذلك االسماء و ا: "و  ۴۵

الصفات و مطالع االسماء و اال انه تعالى غيب فى ذاته و صفاته و يظهر کل ذلك فى 
انبيائه من االسماء الحسنى و الصفات العليا لئال يحرم نفس من عرفان الصفات فى 

فى ذلك المقام جبروت االسماء و ان هذا الفضل من عنده على العالمين و للموحد 
حق بان يوفق فى  نفسه بان ظهور تلك الصفات فى رسل اهلل لم يکن اال صفاته تعالى 

لوح  هوالباهى ) ۹بحيث لن يشهد الفرق بينه و بينهم اال ان صفاتهم ظهرت بامره" ؛ (
: "حمد مقدس از عرفان ممکنات و منزه از ادراك  ۴۶قوله االعلٰى  البهى االبهى

بى مثاليرا سزاست که لم يزل مقّدس از ذکر دون خود بوده و ال  مدرکات مليك عزّ 
لب تشنه در وادى طلب  هياکل اسماء" "متعالي از وصف ما سوى خواهد بوديزال 



در اين لوح امنع  -در طور تقديس رّب أِرنى بر لسان"  صفات و مظاهر  *سر گردان 
اعلٰى بعد از اينکه بيان ميفرمايند : "چون ابواب عرفان و وصول بان ذات قدم مسدود 
و ممنوع شد محض جود و فضل در  هر عهد و عصر آفتاب عنايت خود را از مشرق 

 را از ما بين بريۀ خودجود و کرم بر همۀ اشياء مستشرق فرموده . و آنجمال عّز أحديه 
منتخب نمود ... الجل رسالت  تا هدايت فرمايد تمام موجوداترا بسلسال کوثر بى زوال 
و تسنيم قدس بى مثال ... اوست مرآت اّوليّه و طراز قدميّه و جلوۀ غيبيّه و کلمۀ تاّمه و 

 است تمام ظهور و بطون سلطان أحديّه . و جميع خلق خود را باطاعت او که اطاعة اهلل
 مرشاز اظهورات يمايم صفتيّه  اش ظاهر واز ارادهتموّجات أبحر اسميّه  مأمور فرموده.
نْٰشآِء َو  ۴۷قوله االعلٰى  لوح عيد اعظم رضوان.) ۱۰باهر" ؛ ( ٰيا َقَلُم َدْع  ِذْکَر ٱْال"  :

ْه ِالٰى َوْجِه َربَِّك ٰماِلِك ٱْالْسٰمآِء ُثم َزيِِّن ٱلْٰعاَلمَ  ِبِطٰراِز َْالْٰطاِف َربَِّك ُسلْٰطاِن ٱلِْقَدِم   َتَوج
هُوِد ِبَاْسٰمأِِه ٱلُْحْسٰنى"  ا َنِجُد َعْرَف َيْوٍم ۭفيِه َتَجلَّى ٱْلَمْقُصوُد َعلٰى َمٰماِلِك ٱلَْغيِْب َو ٱلْشنِال

اسماء و : "جميع اشياء حاکى از  ۴۸قوله االعلٰى  کتاب مستطاب ايقان.) ۱۱؛ (
هستند . هر کدام بقدر استعداد خود مدل و مشعرند بر معرفت الهيّه هيّه صفات ال

بقسميکه احاطه کرده است ظهورات صفاتيّه و اسمائيّه همۀ غيب و شهود را" " و 
انسان که اشرف و اکمل مخلوقاتست اشّد داللة و اعظم حکاية است از سائر معلومات 

د يقتند بلکه ما سواى ايشان موجودنو اکمل انسان و افضل و الطف او مظاهر شمس حق
بارادۀ ايشان و متحرکند بافاضۀ ايشان" "و اين هياکل قدسيه مراياى اوليّه ازليّه هستند 
که حکايت نموده اند از غيب الغيوب . و از کل اسماء و صفات او از علم و قدرت و 
ز سلطنت و عظمت و رحمت و حکمت و عّزت و جود و کرم . و جميع اين صفات ا

ظهور اين جواهر احديّه ظاهر و هويداست و اين صفات مختص ببعضى دون بعضى 
نبوده و نيست بلکه جميع انبياى مقربين و اصفياى مقدسين باين صفات موصوف و 
باين اسماء موسومند . " " پس معلوم و محّقق شد که محّل ظهور و بروز جميع اين 

 " لهذا بر همه اينولياى او هستند" صفات عاليه و اسماى غير متناهيه انبياء و ا



وجودات منيره و طلعات بديعه حکم جميع صفات اهلل از سلطنت و عظمت و امثال 
  است لوح ششم  محل ظهور اسماء الحسنىٰ  حضرت اعلىٰ ) ۱۲" ؛ (آن جارى است

  ۵۱۹ص 
ٰيا ِاٰلهْىۭ َعلٰى  : " َکبِِّر ٱلْلُهم  ۴۹در لوحى از الواح صيام ميفرمايند قوله جّل بيانه صيام  

َمْظَهِر ُهوۭيِتَك َو َمْطَلِع َاَحۭديِتَك َو َمْعِدِن ِعلِْمَك َو َمْهَبِط َوْحِيَك َو َمْخَزِن ِالْٰهاِمَك َو َمَقرِّ 
لَْعِة ٱْالَْعلٰى َو َاْصِل ٱلَْقۭديْمِ  ِتَك ٱلُْنْقَطِة ٱْالُْولٰى َو  ٱلْطُمْحيِى وَ  َسلَْطَنِتَك َو َمْشِرِق ُاُلْوۭهي 

َحّالً مَ ٱْالَُمِم َو َعلٰى َاوِل َمْن آَمَن ِبِه َو ِبآٰياِتِه ٱلۭذْى َجَعلَْتُه َعْرشًا ِالْسِتٰواِء َکِلَمِتَك ٱلُْعلْٰياِء َو 
ْشٰراِق ُشُمْوِس ِعٰناَيِتَك َو َمْطَلعًا ِلُطُلْوِع  اَْسٰمأَِك ٱْلُحْسنىٰ ِلُظُهوِر  َِٔك َو ااَْسمٰ َو َمْشِرقًا ِالِ

  ".ِصٰفاِتَك 

  فصل هفتم
  وحدت ذات الهى . صفات  الهى . افعال الهى

در لوح مدينة التوحيد ميفرمايد ، صفات و افعال و ذات الهى قابل انتزاع نيست. قوله 
: "کان واحدا فى ذاته و واحدا فى صفاته و واحدا فى افعاله" (اين  ۵۰تعالٰى و شأنه 

) ؛ در ادامۀ لوح  ۱۹۴فقره در لوح مبارک سورة الحج نيز از قلم اعلٰى نازل شده است 
نازل که صفات و اسماء الهى راجع ميشود به انبياء و رسوالن خدا . که آنهم از طريق 

: "ثم اعلم  ۵۰اند. قوله عز کبريائه صفات الهى اينکه آنان مرايا و محّل تجلى اسماء و
بان کثرات عوالم الصفات و االسماء لن يقترن بذاته الن صفاته تعالى عين ذاته و لن 

  يعرف احد کيف ذلك اال هوالعزيز المتعالى الغفور الرحيم". 
  فصل هشتم

  صفات و اسماء الهى در الواح تبيينى حضرت عبدالبهاء
بارى مسدود است و  او را عنوان على االطالق نيست و مجهول  ) سبيل ادراك ذات۱(

ق و مرکز النّعت است و کليّه محامد و نعوت و اسماء الحسنى و صفات العليا به مشر
، در لوح مبارکى که شروع آن "يا من انجذب بنفحات  لوح اول ظهور  راجع ميگردد.



معرفت  خدا و صفات و اسماء  اهلل" شروع ميشود در جواب سائل از مسائل الوهيّت و 
او  بياناتى مبسوط در تبيين اساسى ترين مسائل در اصول و مبادى که توحيد است 

ت التي سئلتني عنها و طلب غوامض المسائل: " تنکشف لك  ۵۱ميفرمايند قوله االحلى 
حلها و بيانها. و ٕانى لى ان يجول قلمي في ميادين االوراق بشروح ضافية الذيل وافية 

لسيل عن حقيقة االشراق.""اعلم ان حقيقة االلوهية الذات البحت و المجهول ا
النعت ال تدرکه العقول و االبصار و ال تحيط بها االفهام و االفکار کل بصيرة قاصرة 

ي انى لعناکب االوهام ان تنسج بلعابها ف کل صفقة خاصرة في عرفانهاعن ادراکها و 
ار بايا  لم يطلع عليها کل ذي بصر حديد. و من أشزوايا ذلك القصر المشيد و تطلع بخ

اليه اثار الغبار و زاد الخفاء خلف استار بل هي تبرهن عن جهل عظيم و تدل على 
الحجاب الغليظ. فليس لنا السبيل و ال الدليل الى ادراك ذلك االمر الجليل حيث 

 نعت عند أهلالسبيل مسدود و الطلب مردود. و  ليس له عنوان على االطالق  و ال 
االشراق. فاضطررنا على الرجوع الى مطلع نوره و مرکز ظهوره و مشرق آياته و مصدر 
کلماته. و مهما تذکر من الحامد [المحامد] و النعوت و االسماء الحسنى و الصفات 
العليا کلها ترجع الى هذا المنعوت. و ليس لنا اال التوجه في جميع الشئون الى ذلك 

و المظهر الموعود و المطلع المشهود. و اال نعبد حقيقة موهومة مقصورة المرکز المعهود 
 لوحفي االذهان مخلوقة مردودة ضربا من االوهام دون الوجدان في عالم االنسان." ؛ 

اسماء الحسنى در عالم خلق مقصود جمال اقدس ابهى و حضرت نقطه اولٰى  دّوم ،
جّل کبريائه اشاره به اين حقيقت در لوحى در حمد و ثناى حضرت بهاءاهلل  است ،

: "و النور  ۵۲است که او کلمه علياء و جامع کليه اسماء الحسنى است. قوله االحلٰى 
الساطع من المالٔ االعلى بالتحية و الثناء على الکلمة العلياء الجامعة لالسماء الحسنى 

الثناء على ب الفائضة من العوالم العلياء على الحقائق منجذبة بنفحات اهلل الناطقة
 ۵۳قوله االحلٰى  خدا منزه و مقدس از صفات و اسماء است.) ۲( الجمال االبهى".

  "حق منقطع وجدانيست که بهيچ تعبير نيايد. چه که منزه  و مقّدس از جميع اوصاف  : 
  



  ۵۲۰ص 
ذات اقدس ) ۳» (السبيل مسدود و الطلب مردود«و نعوت است نه نامى و نه نشانى 

البصير و البحر » أيها النحرير: "« ۵۴قوله االحلٰى  نعت و ثناء است.الهى منزه از 
بأن حقيقة الذات القديمة من حيث هي هي مقدسة عن » ... اعلم«الخضم الخبير 

در معنى و تبيين ) ۴( کل نعت و ثناء و منزهة عن کل مدح و بيان و وصف و تبيان." ؛
ّرحيم در معنى و مقصود از اسم در تفسير بسم اهلل الرحمن ال  اسم و اسماء خدا

ة ان االسماء االلهي: " و نبتدء ببيان معنى االسم، ( و نقول)  ۵۵ميفرمايند قوله االحلى 
مشتقة من الّصفات التي هى کماالت لحقيقة الذات .  و هي أي االسماء في مقام 

ن شؤ هىبل  .  و ال سمة و ال اشارة و ال داللة أحدية الذات ليس لها ظهور و تعين .
. ثم في مقام الواحدية لها ظهور و تعين و  للذات بنحو البساطة و الوحدة االصلية

تحقق و ثبوت و وجود فائض منبعث من الحقيقة الرحمانية . على الحقائق الروحانية 
. و الکينونات الملکوتية . في حضرة االعيان الثابة .  فمن ثم ان الذات من حيث 

شراقات على الحقائق الکونية " " فبذلك االعتبار أي أحدية الربوبية لها تجليات و ا
الذات االسم عين المسمى و حقيقته و هويته . و ليس له  وجود زائد ممتاز عن الذات 

" "حقيقة الذات من حيث أحديته . وجوده  .فان الوجود . اما عين الماهية أو غيرها
بدالبهاء در اين لوح منيع در عن [عين]  ماهيته . و  ماهيته عين وجوده "  حضرت ع

ارك را فرموده که بيان مب››  ذاتى و جود‹‹ و ››  وجود امکانى‹‹ادامه لوح شرح و تبيين 
باختصار اينست: " (و الثالث) مقام االمکان أي الوجود المستفاد من الغير المکتسب 

ال و نفصعمن سواه. فوجوده غير ماهيته و ماهيته غير وجوده مع جواز االنفکاك و اال
مثله في المضيئات" "و أما حقيقةالنور بذاته في ذاته فشعاعه عين جسمه . و جسمه 

عين شعاعه . أي ماهيته عين وجوده و وجوده عين ماهيته . ال تتصور الکثرة و االمتياز  
و ال تتوهم الغيرية و االختالف. و هذا مقام الوجود البحت. و واحدية الذات . مع 

سماء و الصفات" " هوية مقدسة عن الکثرات في أحدية الذات . بساطة و وحدة اال
فما ظنك بالحقيقة البسيطة الکلية التي هى محيطة بالحقائق و االدراکات . و منزهة 



عن االوهام و االشارات بل عن کل وصف و نعت من جوهر االحدية . و ساذج 
و داللة فهل يتصور  الواحدية . النها حقيقة صمدانية . مجردة عن کّل سمة و اشارة

فيها التکثر و التعدد و االمتياز من حيث کماالت الذات . و وجه تعلقة بالصفات . و 
جامعية لالسماء االلهية و الربوبية المقتضية لوجود الممکنات. أستغفراهلل عن ذلك 

فبهذا الدليل و البرهان . و المکاشفة و العيان .  تبارك اسم ربك ذوالجالل و االکرام. 
ثبت ان االسم في الحقيقة االولى عين المسمى و کنهه و هويته و ذاته و حقيقة الن 
االسماء و الصفات في الحقيقة تعبيرات کمالية و عنوانات حقيقة واحدة . کان اهلل و 
لم يکن معه من شيء و هذا بيان شاف کاف ظاهر باهر الرموز و ال غموض يزيل کل 

الحقيقة عند من بلغ مقام المکاشفة و الشهود  حجاب . و يکشف کل نقاب . عن وجه
والمقصود من االسماء معانيها المقدسة . عن حقائقها  *. بتأييد من الرب الودود 

فان االسماء المنطوقة الملفوظة باعانة الهواء في   . عن کل داللة و اشارة . المنزهة
عالم الشهادة ال شك انها غير المسمى النها اعراض تعتري الهواء . و اشارات للمعاني 

م بل المراد المعنى القائالموجودة المعقولة في االفئدة المقدسة. والعقول المجردة  
رات ضرت عبدالبهاء نقل نظ" حبالذات بوجه البساطة و الوحدة دون شائبة االمتياز

سه گروه از  علما را فرموده و بيان ميفرمايند که صحيح ترين اقوال آنان : " و أصح 
االقوال عند المحققين منهم انه علم للذات المستجمع لجميع الصفات الکمالية 

 لکونية . و اختصروا على ذلك" "الفائض بالوجود و الشؤن االلهية على الموجودات ا
ان هذه الکلمة الجامعة . و الحقيقة الکاملة من حيث داللتها على کنه ل) بل نقو(

الذات البحت البات ال يتصورعنها االشارة و ال تدخل في العبارة . أما من حيث 
رحمانى . و استوائه على العرش ال بمظهر نفسه و استقرار ه ظهور الحق سبحانه و تعالىٰ 

و مبانيها و اشاراتها و بشاراتها و شؤنها و حقائقها . هذه الکلمة الجامعة بجميع معانيها 
  و آثارها و أنوارها و باطنها و ظاهرها و غيبها و شهودها و سرها و عالنيتها و أطوارها و 

  ۵۲۱ص 



أسرارها ظاهرة باهرة ساطعة المعة في الحقيقة الکلية الفردانية . و السدرة الالهوتية . 
بصفتها الرحمانية . و  المجلية السبحانية . الهوية المطلقةو الکينونة الربانية . و الذاتية 

في سيناء  شؤنها الصمدانية . الناطقة في غيب االمکان . قطب االکوان . المشرقة
الظهور . طور النور . فاران الرحمن المتکلمة في سدرة االنسان . اني أنا اهلل الظاهر 

ن . و قدرة و  قوة أحاطت ملکوت الباهر المتجلى على آفاق االمکان . بحجة و برها
   .االکوان "

،  مطلب اول خالصه تبيينات و تفسير مبارك در مقصود از صفات و اسماء الهى: 
اسماء خدا که از صفات مشتق شده اند  آن کماالت خدا است در حقيقت ذات او  
ز او در مقام أحديت براى آن ظهورى و تعينى نيست و  آن صفات و اسماء زائد  و ممت

 مطلب" و ليس له وجود زائد ممتاز عن الذات فان الوجوداز ذات وجود خدا نيست "
ته ماهيحقيقت ذات الهى  درمرتبۀ احديت وجود و ماهيت عين يکديگرند "  ، دّوم

حقيقت ذات الهى مجرد از داشتن سمت و  اشاره است  مطلب سّوم ،". عين وجوده
کثر و فهل يتصور فيها التو اگر تصور آن کنيم که در آن کماالت الهى تعدد است "

إستغفر اهلل عن ذلك تبارك اسم ربك  …التعدد و االمتياز من حيث کماالت الذات 
ر م را که د" و در حديث روايت شده از حضرت على عليه السالالجالل و االکرامذو

 َمَعُه ٰکاَن اهللُ َو لَْم َيُکنْ نيز در سه موضع نقل شده استناد ميفرمايند "  ۵۶ايقان شريف 
اين  - ۵۷".( و براى تفصيل بيشتر مراجعه فرمائيد به قاموس ايقان شريف ِمْن َشيىٍٔ 

.  ۵۸حديث در کتب اهل سنت بنقل از حضرت رسول اکرم نيز روايت شده است 
ن هذه ا " را به اينصورت تبيين ميفرمايند : "کلمه جامعه" "اهللاسم "  ،مطلب چهارم 

الکلمة الجامعة . و الحقيقة الکاملة من حيث داللتها على کنه الذات البحت البات 
أما من حيث ظهور الحق سبحانه و  *ال يتصورعنها االشارة و ال تدخل في العبارة 

فسير و اين ت" (ئه على العرش الرحمانى .ه . و استواتعالى بمظهر نفسه و استقرار
بل تصور ) غير قااهلل) و  آنرا (شرح مبارك موافق نظرات فالسفۀ متالهين اسالم است 

بيان فرموده ولى براى آن ظهور  در مظهر نفس اهلل تبيين و تفسير فرموده اند و اشاره 



ة آيه ريم سوره الحآق"  که در قرآن کو استوائه على العرش الرحمانىفرموده اند به : "
به کلمه عرش اشاره شده است  قوله تعالى : " َو الَْمَلُك َعلٰى َاْرجآِٰٔها َو  َيْحِمُل  ۱۷

َعْرَش َربَك َفْوَقُهْم" (براى مزيد اطالع رجوع کنيد به نافه سى و يکم در ذيل تفسير اين 
:  ۵۹قوله عّز کبريائه  آيه) و ايقان شريف در ظهور حضرت رّب اعلٰى از قلم اعلٰى نازل.

"لواله ما استوى اهلل علٰى عرش رحمانيته" و  در لوح ليله تولد نيز نازل شده است قوله 
: " َقْد ٰجآَء ۭعيُْد ٱْلَمْولُوِد َو ٱْسَتَقر َعَلى ٱلَْعرِش َجٰماُل اهللِ ٱلُْمْقَتِدِر ٱلَْعۭزيِز ٱلَْوُدوِد".   ۶۰تعالى 

:  ۶٫۱ادراك اسماء و صفات اٰلهى است. قوله االحلٰى عقل عاجز از   مطلب پنجم ،
  ""أرى نفسى عاجزة عن ادراك کنه آية من آياتك فکيف هوية ذاتك و حقيقة أسمائك

مکاتيب ) ۱: (منابع مطالعه در اسماء و صفات الهى در الواح حضرت عبدالبهاء 
وقاته . و تنزه : " حمدًا لمن تقدس بذاته عن مشابهة مخل ۶۲.  قوله االحلٰى  ۱جلد 

: " هواهلل أي  ۶۳.  قوله االحلٰى ۱مکاتيب جلد ) ۲" ؛ ( .بصفاته عن مماثلة مکوناته 
ياران حقيقي و مشتاقان جمال الهي چون حّى قيّوم بجميع اسماء و صفات و کماالت 
و شئون بر ما کان و ما يکون تجلى فرمود و مطلع امکان را بانوار نيّر ال مکان متجلي 

 ۶۴. قوله االحلٰى ۱مکاتيب جلد ) ۳نمود جوش و خروش در ذات کائنات افتاد" ؛ (
الذات القديمة من حيث هي هي مقدسة عن کل نعت و ثناء و منزهة : " بأن حقيقة 

سوره  ۱۴۲. در تفسير آيه ۱مکاتيب جلد  ) ۴عن کل مدح و بيان و وصف و تبيان" ؛ (
َوَواَعْدَنا «: "و کذلك نذکر قوله تعالى  ۶۵اعراف  در قرآن کريم ، ميفرمايند قوله االحلى 

ك عشرة ليال تمت تل»  َناَها ِبَعْشٍر َفَتم ِميَقاُت َربِِّه اْرَبِعيَن َليَْلًة ُموَسى َثَالِثيَن َليَْلًة َواتَْممْ 
به  الميقات و تجلى الذات بجميع االسماء و الصفات للکليم"  (ترجمه : و وعده 
داديم موسٰى را سى شب و تمام گردانيديم آن را بده پس تمام شد وقت مقّرر 

  هم ٰيا اٰلهۭى) و : "(الل  ۶۶. قوله االحلىٰ ۲ب جلد مکاتي)  ۵پروردگارش چهل شب) ؛ (
  ۵۲۲ص 



ربّي و منائي و نوري و بهائي و ملجئي و رجائي  قد تحيرت في ذکرك و ثنائك و احترت 
في تمجيدك و تقديسك . کلما أتعارج الى سمو االدراك . و أتصاعد ٕالى علو االکتشاف 

آياتك فکيف هوية ذاتك و حقيقة أسمائك . أرى نفسي عاجزة عن ادراك کنه آية من 
و صفاتك .  و العقول اذا عجزت يا ٕالهى عن عرفان لمعة من شهاب متشعشع في 
فضاء ٕانشائك . فکيف تستطيع ان تدرك کينونة الشمس مع ظهور آثارها الزاهرة للعقول 
في مملکتك" "(رب رب ) انه سمع ندائك عند تبلج صبح أحديتك . و لبي لخطابك 

تلجلج عباب طمطام موهبتك . و آمن بك و بآياتك عند سطوع فجر  العرفان . و عند 
وغ  عند  بز جمالك اال علىٰ   خضع لسلطانك . عند شروق أنوار االيقان . و  اقبل الىٰ 

  شهيد فى سبيل اهلل کمال الدين بخت آور. کتاب مقامات توحيد) ۶"؛ (نور الهدىٰ 

  فصل نهم
  العليا در  قرآنمأخذ اسماء الحسنى و صفاته 

هد نظرباينکه اسماء و صفات الهى درکتب عليا در  قرآن  عُ الْ  و صفاتهِ  نىٰ سْ حُ الْ  اَءمٰ سْ اَ 
قديم و جديد تحت اسماء الحسنى مذکور نيست ولى هر يک از اسماء الهى بکثرت 
در مندرجات آنها  آمده است و نيز براى اجتناب از اطالۀ کالم به نمونه هائى از  آنها 

موارد لزوم اشاره خواهد گرديد. و بعلّت قرابت و نزديکى تاّم الفاظ فوق در الواح  در
در قرآن و  احاديث اکتفا ميگردد.  الهى و  معارف اسالمى بدرج مآخذ اسماء الحسنىٰ 

، اسماء و صفات خدا در قرآن که از غنى ترين معارف اديان در خدا شناسى مقدمه 
يم ابواب ال نهايه توحيد را باز نموده است و بت است که تنزيل آنها در قرآن عظ

شکنى اصنام در کعبه نيز  داللت ديگرى بر اهميت توحيد و  شناخت الوهيت در 
قرآن است. حضرت عبدالبهاء در لوحى به اهميت موضوع ديانت اسالم صراحتًا اين 

وضوع أمر و در يوم ظهور جمال محّمدى م: " ۶۷مسئله را بيان ميفرمايند قوله االحلٰى 
  ".أساس دين اهلل کسر أصنام و منع عبادت أوثان  ... بود



براى بررسى اين مطلب تحقيق در اسماءاهلل را به اين صورت تنظيم ميگردد. شماره 
  آيه/ شماره سوره:

، سوره اعراف  قرآن ، خداى متعال در قرآن مجيد خود را به اسمائى خوانده است
االْسَماء الُْحْسَنى َفاْدُعوُه ِبَها َوَذُروْا الِذيَن ُيلِْحُدوَن ِفي اْسَمآِِٔه : "َوِللِّه ۱۸۰/۷آيه 

ت " (ترجمه : مر خدا راس َو ِللِه اْالَْسٰمآءُ اْلُحْسنٰى َفاْدُعُوُه ّبٰهاَسُيْجَزْوَن َما َكاُنواْ َيْعَمُلوَن "
اَهللُ ٰالٓ ِاٰلَه ِاال ُهَو لَُه : "۸/۲۰نامهاى نيکو پس بخوانيدش بآنها) . و در سوره طه آيه 

" (ترجمه : خدا است نيست خدائى مگر او مر او راست نامهاى  اْالَْسٰمآُء اْلُحْسنىٰ 
  نيکو).

وس. المهيمن . العزيز . الجْبار   — ۱/۱، سوره فاتحه آيه الرّحمن الرّحيم الملك . الُقد
وُس اال ُهَو ُهَو اللُه الِذي َال اَلَه : « . المتکبّر  َالُم الُْمْؤِمُن اْلُمَهيِْمُن الَْعِزي اْلَمِلُك اْلُقد ُز الس

ا ُيْشِرُكوَن  ِه َعماُر الُْمَتَكبُِّر ُسبَْحاَن اللِفي « المليك  —سوره َحْشر   ۲۳/۵۹آيه » . الَْجب
ْقَتِدرٍ  ع کنيد به ادعيه محبوب . رجو ۵۵/۵۴سوره القمر آيه » َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َمِليٍك م

بيم و ميطل مقعد صدق، مناجات مشهور "پروردگارا با تباه کارى و عدم پرهيزکارى 
ُهَو اللُه « : اْلَباِرى  اْلَخاِلُق ُهَو اللُه : « الخالق . البارى  —ميجوئيم"  مليك مقتدرلقاى 

ُر َلُه اْالْسَماء الُْحْسَنى َماَواِت َواْالْرِض َوُهَو  الَْخاِلُق الَْباِرى الُْمَصوِّ ُيَسبُِّح َلُه َما ِفي الس
جزئى از آيه » اْلَعِزيزُ َفانَك انَت « العزيز   — ۵۹/ ۲۴سوره حشر آيه » الَْعِزيُز الَْحِكيمُ 

  سوره مائده. ۵/ ۱۱۸
 ۲۰/  ۸۲سوره طه آيه  »لَِّمن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا ُثم اْهَتَدى لََغفارٌ َوانِّي «   الغّفار

لِه الَْواِحِد لِ « القّهار  —.  و نيز رجوع کنيد به آياتى که غفور نيز در آن نازل شده است 
اُب انَك انَت « الوّهاب. )مؤمن(سوره غافر ۴۰/  ۱۶جزئى از  آيه » اْلَقهارِ  جزئى » اْلَوه  

  ۵۲۳ص 
ِة الَْمِتينُ «  الرّزاق  —سوره آل عمران  ۳/  ۸از آيه  اُق ُذو الُْقوزَه ُهَو الرالل نجزئى » ا
ان َيَشاء اهللُ َنْرَفُع َدَرَجاٍت َمن نَشاء َوَفْوَق «    العليم  —سوره ذاريات  ۵۱/   ۵۸از آيه 



. فخر الّدين رازى در کتاب شرح ۱۲/  ۷۶سوره يوسف جزء از آيه  » َعِليمٌ ُكلِّ ِذي ِعلٍْم 
اهلل الحسنى، در فرق ميان (ذى علم) در آيه مذکور و (عليم) مينويسد: "فلما  اسماء

ا من َذا الِذي ُيْقِرُض اهللَ َقْرًض «  قابض . الباسط  —کان العليم أعلى من ذى العلم" 
/  ۲۴۵جزء از آيه  »ونَ َواَليِْه ُتْرَجعُ  َواهللُ َيْقِبُض َوَيْبُسُط َحَسًنا َفُيَضاِعَفُه َلُه اْضَعاًفا َكِثيَرًة 

ُحوا ِفي الَْمَجاِلِس َفاْفَسُحوا « الرافع  —سوره بقره ۲ َذا ِقيَل َلُكْم َتَفسِذيَن آَمُنوا اَها اليَيا ا
لِْعلَْم ا َيْفَسِح اللُه َلُكْم َواَذا ِقيَل انُشُزوا َفانُشُزوا َيْرَفِع اللُه الِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالِذيَن اوُتوا

) ۱( السميع  —سوره مجادلة  ۵۸/   ۱۱جزئى از آيه » َدَرَجاٍت َواللُه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيرٌ 
َواْن ) «۲سوره طه ؛ ( ۲۰/  ۴۶جزئى از آيه »  َقاَل َال َتَخاَفا انِني َمَعُكَما اْسَمُع َواَرى«

َالَق َفان اهللَ َسِميٌع َعِليمٌ  ۱(   البصير  —سوره بقره  ۲/ ۲۲۷جزئى از  آيه » َعَزُمواْ الط (
ِميُع الَبِصيُر « ُه ُهَو السنُه َيْقِضي ) «۲سوره بنى اسرائيل ؛ (  ۱۷/ ۱جزئى از آيه » اَوالل

ِميُع الَْبِصيرُ  َه ُهَو السالل نِذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِنِه َال َيْقُضوَن ِبَشْيٍء اجزئى از  »ِبالَْحقِّ َوال
وْا اَلى اهللِ َمْوَالُهُم اْلَحقِّ اَال َلُه « الحکم  —  )غافر(سوره مؤمن ۴۰/ ۲۰آيه  ُرد ُثم

ُقِل اللُهم َفاِطَر «سوره االنعام؛   ۶/ ۶۲جزئى از آيه » الُْحْكُم َوُهَو اْسَرُع الَْحاِسِبينَ 
 ْرِض َعاِلَم الَْغيِْب َوالشَماَواِت َواْال نَت َتْحُكُم َبيَْن ِعَباِدَك ِفي َما َكاُنوا ِفيِه السَهاَدِة ا

نُكمْ « العدل  — ۳۹/ ۴۶سوره زمر  آيه » َيْخَتِلُفونَ  جزئى از آيه » َواْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل مِّ
سوره ۴۲/   ۱۹جزئى از آيه  » اللُه َلِطيٌف ِبِعَباِدِه «  اللطيف  —سوره طالق  ۶۵/ ۲

 ۶۷/   ۱۴جزئى از آيه » اَال َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللِطيُف الَْخِبيُر «  الخبير  —شورٰى 
ْرَناُه ِبُغَالٍم َحِليٍم « الحليم  —سوره ملك  سوره الّصافات  ۳۷/   ۱۰۱جزئى از آيه » َفَبش

ن ا « الشکور  —سوره بقره  ۲/ ۲۵۵جزئى از آيه » َوُهَو الَْعِلي الَْعِظيمُ « العظيم  —
» َوُهَو الَْعِلي الَْعِظيمُ « العلى  —سوره فاطر  ۳۳/۳۵جزئى از آيه » َربَنا َلَغُفوٌر َشُكورٌ 

از آيه  جزئى» َفالُْحْكُم ِللِه الَْعِليِّ الَْكِبيرِ « الکبير  —سوره بقره ۲/ ۲۵۵جزئى از آيه 
 —۱۲/  ۶۴جزئى از آيه » َفاهللُ َخيٌْر َحاِفًظا« الحفيظ  —سوره غافر مؤمن   ۴۰/ ۱۲

 ۳۳/ ۳۹سوره نساء. و  ۴/  ۶جزئى از آيه » َوَكَفى ِباهللِ َحِسيًبا« الحسيبسوره يوسف 
ْكَرامِ « الجليل  —سوره احزاب  ۷۸جزئى از آيه » َتَباَرَك اْسُم َربَِّك ِذي الَْجَالِل َواْال   /



 « الکريم — سوره رحمن ۵۵ نَساُن َما َغرَك ِبَربَِّك الَْكِريمِ َيا ا َها اْال۶جزئى از آيه » ي  /
 ۶ ۰ جزئى از آيه» َوَقاَل َربُكُم اْدُعوِني اْسَتِجْب َلُكمْ « المجيب  —سوره انفطار  ۸۲

 سوره بقره ۲/ ۱۰جزئى از آيه » َواهللُ َواِسٌع َعِليمٌ « الواسع  — )مؤمن(سوره غافر ۴۰/ 
جزئى از آيه » انَك انَت الَعِزيُز الَحِكيمُ « الحکيم  — ۷۳/۳؛  ۵۴/۵؛ ۳۲/۲۴و نيز: 
َوُهَو الَْغُفوُر الَْوُدوُد « الودودالمجيد  — ۴۹/۴۴، ۵/۶۰؛ ۸/۴۰ونيز  سوره بقره ۲/ ۱۲۹

/ ۷۳سوره بروج. و  جزئى از آيه  ۸۵/  ۱۵و  ۱۴جزئى از  آيه هاى » ُذو الَْعْرِش الَْمِجيدُ 
ِمن َبْعِدِه ُرُسًال اَلى َقْوِمِهْم َبَعْثَنا ُثم «    الباعث  —» انُه َحِميٌد َمِجيدٌ «سوره هود  ۱۱

ُبوْا ِبِه ِمن َقبُْل َكَذِلَك َنْطَبُع َعَلى ُقلوِب  َفَجآُؤوُهم ِبالَْبيَِّناِت َفَما َكاُنوْا ِلُيْؤِمُنوْا ِبَما َكذ
ٍة رُسوًال اِن  َبَعْثَناَوَلَقْد «يونس ؛   سوره۱۰/   ۷۴جزئى از آيه »  الُْمْعَتِدينَ  مِفي ُكلِّ ا

الَلُة  ْت َعَليِْه الض اُغوَت َفِمنُْهم َمْن َهَدى اهللُ َو ِمنُْهم َمْن َحق اْعُبُدوْا اهللَ َواْجَتِنُبوْا الط
ِبينَ  سوره  ۱۶/  ۳۶جزئى از آيه » َفِسيُروْا ِفي االْرِض َفانُظُروْا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الُْمَكذِّ

سوره بقره.  ۲/ ۵۶جزئى از آيه »  ِمن َبْعِد َمْوِتُكْم َلَعلُكْم َتْشُكُرونَ  َبَعْثَناُكمُثم «نحل ؛ 
َوان اللَه َيبَْعُث َمن ِفي « الشهيد  —  ۳۶/ ۵۲؛ يس  ۷/۲۲و نيز  سوره هاى حج آيه 

جزئى از » َذِلَك ِبان اللَه ُهَو الَْحق « حقال  —سوره حج  ۲۲/ ۷جزئى از آيه » الُْقُبورِ 
  .۳۰/۳۱؛ ۶۲/۲۲؛ و نيز سوره لقمان ۳۱/  ۳۰آيه 

؛ جزئى از آيه سوره ۳۳/۳  سوره احزاب »َوَتَوكْل َعَلى اهللِ َوَكَفى ِباهللِ َوِكيالً «  الوکيل
ى جزئ» َحْسُبَنا اهللُ َوِنْعَم الَْوِكيلُ « ؛سوره نساء  ۴/ ۸۱جزئى از آيه و نيز  ۴۸/۳۳احزاب 

ِة الَْمِتينُ « المتين –القوى .   سوره آل عمران ۳/ ۱۷۳از آيه  اُق ُذو اْلُقوزَه ُهَو الرالل نا« 
  سوره ذاريات. ۵۱/ ۵۸جزئى از آيه 

انُه َحِميٌد « الحميد  —سوره بقره  ۲/ ۲۵۷جزئى از آيه » اهللُ َوِلي الِذيَن آَمُنواْ « الولى
ِجيدٌ  َشْيٍء َعَدًدا« المحصى  —سوره هود ۱۱/ ۷۳جزئى از آيه » م ْحَصى ُكلَوا «

َوُهَو الِذي اْحَياُكْم ُثم ُيِميُتُكْم « المميت –المحي   —سوره جن  ۲۸/۷۲جزئى از آيه 
ُروَن ِباللِه َوُكنُتْم اْمَواتًا َكيَْف َتْكفُ «سوره حج ؛ ۲۲/  ۶۶جزئى از آيه » ُثم ُيْحِييُكمْ 

 الحّى . القيّوم  —سوره بقره ۲/  ۲۸جزئى از آيه » َفاْحَياُكْم ُثم ُيِميُتُكْم ُثم ُيْحِييُكمْ 



 –الواحد   —سوره آل عمران  ۳/  ۲جزئى از آيه » اهللُ ال اَلـَه اال ُهَو الَْحي اْلَقيومُ «
آيه » ُقْل ُهَو اللُه اَحدٌ «سوره بقره ؛  ۲/ ۱۶۳جزئى از آيه » ٌه َواِحدٌ َواَلـُهُكْم الَ « أالحد

َمدُ « الصمد  —سوره اخالص  ۱۱۲/  ۱ ُه الصسوره اخالص   ۱۱۲/ ۲آيه » الل—  
َوَكاَن اللُه َعَلى «سوره انعام.  ۶/  ۶۵جزئى از آيه » ُقْل ُهَو اْلَقاِدرُ «  المقتدر –القادر 

ْقَتِدًرا ُكلِّ َشْيٍء ِفي َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َمِليٍك «سوره کهف ؛  ۱۸/ ۴۵جزئى از آيه » م
ْقَتِدرٍ  ِحيمُ « البرّ   —سوره قمر   ۵۴/  ۵۵جزئى از آيه  » مالر ُه ُهَو الَْبرنجزئى از آيه » ا
اُب الرِحيمُ « التّواب  —سوره طور   ۵۲/ ۲۸ وُه ُهَو التنسوره  ۲/ ۳۷ه جزئى از آي» ا

َواهللُ َعِزيٌز «سوره آل عمران ؛  ۳/ ۴جزئى از آيه » َواهللُ َعِزيٌز ُذو انِتَقامٍ « المنتقم  —بقره 
ا َغُفوًرا« العفو  —سوره مائده  ۴/   ۹۵جزئى از  آيه » ُذو انِْتَقامٍ  جزئى » َوَكاَن اهللُ َعُفو

ان اهللَ ِبالناِس « الرءوف  — مشابهو ساير آيات  ۹۹/۴و  سوره نساء ۴/ ۴۳از آيه 
ُهَو الِذي ُيَنزُِّل َعَلى َعبِْدِه آَياٍت «سوره بقره.  ۲/ ۱۴۳جزئى از آيه » َلَرُؤوٌف  َرِحيمٌ 

ُلَماِت اَلى النوِر َوان اللَه ِبُكْم َلَرُؤوٌف رِحيمٌ  َن الظ يه ؛ سوره حج آ »َبيَِّناٍت ِلُيْخِرَجُكم مِّ
 ۹جزئى از آيه » َربَنا انَك َجاِمُع الناسِ « الجامع  — ۵۷/  ۹سوره حديد آيه  ۶۵/۲۲

 ۱۳۳جزئى از آيه » َوَربَك الَْغِني ُذو الرْحَمةِ « المغنى  –الغنى   —سوره آل عمران  ۳/ 
َماَواِت َواْالْرِض َمَثُل ُنوِرهِ « النّور  —سوره انعام  ۶/   ُه ُنوُر السَكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباحٌ  الل 

َباَرَكٍة َزيُْتوِنٍة ال َشْرقِ  ُيوَقُد ِمن َشَجَرٍة م َها َكْوَكٌب ُدرِّينَجاَجُة َكاٍة الِْمْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة الزي
َيَشاء  ْهِدي اللُه ِلُنوِرِه َمنَوَال َغْرِبيٍة َيَكاُد َزيُْتَها ُيِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُه َناٌر نوٌر َعَلى ُنوٍر يَ 

 الهادى  —سوره نور ۲۴/   ۳۵آيه » َوَيْضِرُب اللُه اْالْمَثاَل ِللناِس َواللُه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ 
  —سوره حج  ۲۲/ ۵۴جزئى از آيه » َوان اللَه َلَهاِد الِذيَن آَمُنوا اَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ «

َماَواِت َواالْرِض َواَذا َقَضى اْمرًا َفانَما َيُقوُل َلُه ُكن َفَيُكونُ َبِدي« البديع زئى از ج» ُع الس
سوره طه  ۲۰/ ۷۳جزئى از آيه » َواللُه َخْيٌر َواْبَقى« الباقى  —سوره بقره  ۲/ ۱۱۷آيه 
سوره  ۲۳/۱۵ئى از آيه جز» َوٕانا َلَنْحُن ُنْحِيي َوُنِميُت َوَنْحُن الَْواِرُثونَ « الوارث  —

اَال انُهْم « المحيط  —سوره انبياء ۲۱/  ۸۹جزئى از آيه » َوانَت َخيُْر الَْواِرِثينَ «ِحجْر ؛ 
ِحيٌط  ُه ِبُكلِّ َشْيٍء منَال اسوره فّصلت  ۴۱/   ۵۴جزئى از آيه  » ِفي ِمْرَيٍة ِمْن ِلَقاء َربِِّهْم ا



  —سوره ق  ۵۰/   ۱۶جزئى از آيه » َلْيِه ِمْن َحبِْل الَْوِريدِ َوَنْحُن اْقَرُب ا « القريب  —
  سوره فتح. ۴۸/  ۶جزئى از آيه » َوَغِضَب اللُه َعَليِْهمْ «الغضب

 فصل دهم
  اسماء الحسنى و صفاتک العليا در احاديث

 )۲". (هلل تسعة و تسعون اسماء: "  ۶۸ص حديث معتبر مروى از حضرت رسول )۱(
َعْن اۭبى َعبِْداهللِ عليه السالم ۭفى َقْوِل اهللِ َعز َو َجل : َو ِللِه اْالْسٰماُء الُْحْسنٰى : "« ۶۹

 الۭتى ٰال َيْقَبُل اهللُ ِمَن الِْعٰباِد َعَمًال أال  ىٰقاَل : َنْحُن َو اهللِ اْالْسٰماُء الُْحْسنَ » َفاْدعُوُه ِبٰها
ث در تفسير سوره توحيد نازله از قلم حضرت رّب اعٰلى نيز نقل ِبَمْعِرَفِتٰنا" اين حدي
  گرديده است.

  فصل يازدهم
الحافظ رجب ُبْرسى از علماى مذهب شيعه در  )۱(نظرات علماى مذهب شيعه 

تأليف خود بنام مشارق انوار اليقين بحثى دارد دائر بر اينکه انبياى الهى مظاهر اسماء 
فمن کان منهم مظهر اسم کلي  ياء فإنهم مظاهر اسماءاهللاالنب: " ۷۰و صفات الهى اند 

، کانت شريعته کلية ؛ و جميع االسماء ترجع الى االسم الجامع الذي هو اهلل و جميع 
الرسل و االنبياء ترجع الى هذه االسماء السبعة آدم و ادريس و ابراهيم و يوسف و 

جامع الواحد و هو محمد موسى و هارون و عيسى و مرجع هذه السبعة الى االسم ال
  )  در اصول کافى کتاب ۲(ص) قادم مظهر االسم الناطق و للخالق فيه اثر تام ..." ؛ (

  ۵۲۵ص 
سوره  ۱۸۰/۷التوحيد باب النّوادر حديثى از حضرت صادق عليه السالم در شرح آيه 

َو هللِ ‹‹: "َعْن ابي َعبِْداهللِ عليه السالم في َقْوِل اهللِ َعز َو َجل :  ۷۱اعراف نقل گرديده  
قاَل : َنْحُن َو اهللِ اْالْسماُء الُْحْسنَى التي ال َيْقَبُل اهللُ ِمَن ›› اْالْسماُء الُْحْسنٰى َفاْدُعوُه ِبها

ته شده در حاشيۀ کتاب به اينصورت نوش الِْعباِد َعَمالً ٕاّال ِبَمْعِرَفِتنا " . ترجمۀ اين روايت



"و آنحضرت راجع به قول خداى عز و جل ((خدا را نامهاى نيکوست او را بآنها 
بخوانيد)) فرمود: سوگند بخدا مائيم آن نامهاى نيکو که خدا عملى را از بندگان نپذيرد 

  مگر آنکه با معرفت ما باشد".

  فصل دوازدهم
  اهل سنت و جماعتدر کتب کالم » اسماء الحسنى «

ى صفات نف واصل بن عطا از متکلّمين معتزله  (اصحاب العدل و التوحيد) :  معتزله
: "هر کس که معنى و صفتى را ازلى و قديم  ۱۹۳و ميگفت  و معتقد بود از خدا ميکند

: "اشاعره که عبارت از  ۷۲ اشاعره فرض کند ، به دو خداى قديم معتقد شده است.
يّه سن اشعرى اند قائلند باينکه ذات حق متّصف است بصفات ثبوتاتباع شيخ ابوالح

ثمانيه از قبيل علم و قدرت و  حيات و اراده و کالم و سمع و بصر. و اين صفات را 
مانند سواد نسبت بجسم  يعنى چنانچه جسم موصوف  زائد بر ذاتامورى دانند 

ب الوجود است بصفت سواد امرى است زائد بر نفس جسميّت ، همچنين واج
  متّصف است بصفات کمال، و آن صفات امورى هستند زايد بر نفس ذات وى".

  فصل سيزدهم
  نصفات و اسماء در کتب الهيات فالسفه الهيّو

عين ذات اوست نه زائد  : "صفات واجب تعالىٰ  ۷۳ صفات واجب عين ذات است
بر ذات. صفت عالم در زيد زائد بر ذات زيد است، چه براى زيد چيزى انکشاف 
ميشود بواسطۀ علم که قائم باوست. لکن براى واجب انکشاف و تميز اشياء بواسطۀ 
ذات خودش حاصل ميشود" . حکما براهينى چند در اينکه صفات خدا عين ذات 

يينات حضرت عبدالبهاء است که بحث آن خارج از اوست آورده اند که موافق تب
: "بدانکه فرق ميانۀ اسم و صفت  ۷۴ فرق ميان اسم و صفت مقصد اين رساله است.

آنستکه اسم مشتق است چون عليم و قدير و غيرهما ، و صفت مبدء اشتقاقست چون 
: "علم مرجع همۀ صفاتست که علم فعلى  ۷۵ علم  —علم و قدرت و مانند اين 



: "بزبان فارسى مجملش توانائى  ۷۶ قدرت —رتست و مرجع ارادت نيز علم است" قد
و مفّصلش بودن فاعل است بحيثيتيکه اگر بخواهد بکند آن فعلرا و اگر نخواهد نکند" 

: "بر دو قسم است : اراده تکوينى و ارادۀ تکليفى. ارادة تکوينى آنستکه  ۷۷ اراده  —
ارادۀ تکليفى چنانست که از ديگرى انجام عملى شخص بذاته فعل را انجام دهد و 

  را بخواهد. 

  فصل چهاردهم

الدّرة  در مقدمه کتاب  فا و متصوفهاسماء الحسنى و صفات العليا در تأليفات عر
:"مراد باسماء مفاهيم مشتّقات  ۷۸الفاخرة تاليف عبدالّرحمن جامى مؤلف مينويسد 

اينها. و مراد از صفات مبادى اشتقاق است است از قبيل عالم و قادر و مريد و امثال 
چون علم و قدرت و اراده و نحو اينها. پس در مقام احديّت با اينکه واجد هر وجودى 
و متصف به هر کماليست يا بساطت و وحدت ذات وجودا جمعيّا ال اسم له و ال رسم 

تبار عو بعد از ظهور و تجلى بفيض اقدس متحقق و ظاهر گردند و ذات را باين ا… 
که در مقام واحديّت اولى  مراد حقيقت محّمديه است… مقام واحديّت مى نامند 

  : " و اما الصوفية  ۷۹است ، که جامع کل اسماء است"  ، و نيز ميگويد  اسم اهللمظهر 
  ۵۲۶ص 

، فذهبوا الى اّن صفاته سبحانه و تعالى عين ذاته بحسب الوجود و غيرها بحسب 
کتاب : و اّما مذهب صوفيه اين است که مغايرت ذات و  التعّقل (ترجمه در متن

  صفات بحسب تعّقل است).
درا موافق در اسفار مال ص  -صفات ثبوتيه (صفت حقيقيه محضه) . صفات سلبيه  

) را اينطور تعريف هعقيده اکثر حکماء الّهيون ، صفات ثبوتيه (جماليه) و سلبيه (جالليّ 
الليه ليه را از مراتب تسبيح و صفت سلبيه و يا جنموده است : صفت ثبوتيه و يا جما

  را از مراتب تقديس شمارند.



  فصل پانزدهم
  اساس اعتقادات اهل بها . اهّميّت مقام انسان . معانى اسماء و صفات

در الواح اٰلهى با دو قسم از بيانات مبارکه آشنا شده   مطلب اّول  اعتقادات اهل بهاء
متعددى در الواح الهى خطاب شده است و يا بارى  : خدا باسماء و صفاتاّولايم 

: خدا مقّدس از صفات و اسماء دّومتعالٰى ذات اقدس خويش را خوانده است. 
است. با دقت و امعان نظر گردد مالحظه ميشود که   بر اساس بيانات قلم اعلٰى و 

ون بکنه چ الواح تبيينى، عقايد بهائيان در معنى اسماء اهلل و صفات خدا  اينست که :
معرفت خدا راهى نيست و خدا منزه و مقدس از صفات و اسماء است. اسماء و 
صفات بر ميگردد به مظهر او که انبياء الهى اند. بيان مبارك و احالى حضرت 

و گواه بر اين اصل از  مبادى و اصول در امر مبارک است: قوله  عبدالبهاء مبين
مشابهة مخلوقاته . و تنزه بصفاته عن مماثلة حمدًا لمن تقدس بذاته عن " : ۸۰االحلى
فاضطرر نا على … السبيل مسدود و الطلب مردود " : ۸۱" ؛ قوله احلٰى مکوناته

الرجوع الى مطلع نوره و مرکز ظهوره و مشرق آياته و مصدر کلماته . و مهما تذکر من 
ى هذا جع الالحامد [المحامد] و النعوت و االسماء الحسنى والصفات العليا کلها تر

مهما  اذا""الن الحقيقة الکلية االلهية المقدسة عن کل نعت و أوصاف""المنعوت
شئت و افتکرت من العنوان العالى و االوصاف المتعالى کلها راجعة الى مظهر 

نازل  بوضوح  تقديس و تنزيه  ذات اٰلهى در صالت کبير  —"الظهور و مطلع النور
ام اداى صالت شهادت ميدهد باينکه ذات اقدس گرديده که (َعبد . بنده) در هنگ

الٰهى مقّدس از صفات و منّزه از اسمائى است که بآن ناميده ميشود. قوله تعالٰى: 
سًا َعِن ٱلّصٰفاِت َو ُمَنزهًا َعِن ٱَالْسٰماِء« َك ُکنَْت ُمَقدمطلب  دّوم  مقصود   —» َاْشَهُد ِان
بهائى در کتاب مستطاب بيان و در الواح  اسماء الحسنى مذکوره در معارف امر از

: "جميع أسماء  ۸۲در لوحى نازل قوله عّز اعزازه ››  نفس مظهر ظهور است‹‹نزولى  
ُحْسنٰى که در بيان و در اينظهور در ألواح قلم أعلٰى جاريشده مقصود نفس ظهور است 

أعلٰى  امى بأفق، در مقامى بقلم أعلٰى  مذکور  و در مقامى بأّم الکتاب مسطور و هنگ



و لوح محفوظ و بکتاب مسطور و بأّم البيان ناميده شده، و فى الحقيقه از جميع آنچه 
مطلب  سّوم  —ذکر شد در مقامى مقدس و منزه و مبّراست ، طوبٰى از براى تو" 

در بيانات مبارکه در الواح اهّميّت مقام انسان . انسان صورت و مثال الهى است 
ما و در ايقان شريف و در دو لوحى مهيمن در مجموعه الواح مبارکه نزولى و تبيينى عمو

چاپ مصر ، اصولى که انسان را به استکمال نفس و بهائى حقيقى ميرساند و نيز در 
دا انسان نيز از صفات خ کلمات مکنونه عربىالواح و آيات عديده اى زيارت ميشود. 

  لى".يك مثالى و اظهرت لك جمابهره گرفته است: " کنت فى قدم ذاتى ... القيت عل
"َبْعد از خلق کل ممکنات و ايجاد موجودات بتجلّى  ۸۳ هواهلل البهّى االبهى" لوح

انسان را از بين أمم و خاليق براى معرفت و محبّت خود که علّت غائى  اسم يا مختار
ز زيراکينونت و حقيقت هر شئ را باسمى او سبب خلقت کائنات بود اختيار نمود""

اء تجلّى نمود و بصفتي از صفات اشراق فرمود مگر انسان را که مظهر کّل اسم
اسماء و  صفات و مرآت کينونت خود قرار فرمود و باين فضل عظيم و مرحمت قديم 

  خود 
  ۵۲۷ص 

: "آنچه در آسمانها و زمين است  ۸۴ انسان کامل. ايقان شريف ، —"اختصاص نمود
محال بروز صفات و اسماى الٓهى هستند" "خاّصه انسان که از بين موجودات باين 
خلع تخصيص يافته . و باين شرافت ممتاز گشته چنانچه جميع صفات و اسماى الٓهى 
از مظاهر انسانى بنحو اکمل و اشرف ظاهر و هويدا است . و کّل اين اسماء و صفات 

باوست . اينست که فرموده (االنسان سّرى و انا سّره) و آيات متواتره که مدّل و  راجع 
مشعر بر اين مطلب رقيق لطيف است در جميع کتب سماويّه و صحف الهيّه مسطور و 

ورة حم ) [سَسنُِريِهْم آَياِتَنا ِفى االٓفاِق َو فى أْنُفِسِهمْ مذکور است چنانچه ميفرمايد (
رجمه: بزودى مينمائيم ايشانرا آيتهاى خود در آفاق و در خودها . ت۵۳/۴۱السجدة آيه 

و درمقام ديگر ميفرمايد (َو ِفى أنُْفِسُکْم أَفَال ُتبِْصُروَن)" [ سوره الّذاريات آيه  شان ]



و در خودها تان آيا پس نميبينيد] "بارى از اين بيانات معلوم شد که  . ترجمه :۲۱/۵۱
 هر کدام بقدر استعداد خود مدل .جميع اشياء حاکى از اسماء و صفات الهيّه هستند 

و مشعرند بر معرفت الهيّه بقسميکه احاطه کرده است ظهورات صفاتِيه و اسمائيّه همۀ 
ل مخلوقاتست اشّد داللة و اعظم حکاية غيب و شهود را" " و انسان که اشرف و اکم

.  "اکمل انسان و افضل و الطف او مظاهر شمس حقيقتنداست از سائر معلومات و 
ز  "جميع کتب سماويّه" در کتب سماوى قبل ني بيانات مبارکه در اشاره بهتوضيح، 

 آياتى در شأن و  اهّميّت انسان نازل شده است و  جمال کبريائى در ايقان شريف به
تفصيل آيات  قرآنيّه و احاديث مرويه را نقل و استدالل فرموده و نيز با اين بيان کوتاه 

سفر  تورات"  اشاره به اهّميّت انسان در تورات نيز فرموده اند . جميع کتب سماويّه"
: "و خدا گفت آدم را بصورت ما و موافق شبيه ما بسازيم"   ۲۶باب اّول:  آيه  پيدايش

  :" پس خدا آدم را بصورت خود آفريد او را بصورت خدا آفريد".۲۷و  نيز در آيه 
ُهَو الِذي يَُصوُِّرُكْم ِفي االْرَحاِم َكْيَف َيَشاء َال : «۳/ ۶: سوره آل عمران آيه قرآن کريم 

(ترجمه : اوست که صورت مى کشد شما را در رحمها هر » الَـَه اال ُهَو اْلَعِزيزُ اْلَحِكيمُ 
ميخواهد نيست خدائى مگر او که غالب درست کردار است). سوره التّين آيه گونه که 

 َتْقۭويٍم  ":  ۴/۹۵
ِ
ْنٰساَن ِفى اَْحَسن   ." لََقْد َخلَْقَنا اْالِ

:" َخَلَق اهللُ آَدَم َعلى صوَرِتِه"  ۸۵در صحيح بخارى از حضرت رسول اکرم ص حديث 
بما ورد … د تقدم فى بيان ذلك :" ق ۸۶و در حاشيه ، شارح آن عسقالنى مى نويسد 

فى بعض طرقه على صورة الرحمن و المراد بصورة الصفة و المعنى ان اهلل خلقه على 
صفته من العلم و الحياة و السمع و البصر و غير ذلك و ان کانت صفات اهلل تعالى ال 

  يشبهها شئ".
ت که با ب شده اسبر اساس بيانات الهيّه انسان نيز اين موهبت الهى از براى او  نصي

ق م ،  تحقيمطلب چهارمجاهدت و  کوشش خود به اعلى مقام و مرتبه خود برسد. 
  در  معانى اسماء و صفات در معارف امر بهائى



در بيان تبيينى حضرت  عدل . عدالت. بان .اراده . قدرت . علم . رحمن . رحيم ، مهر
ولّي امراهلل جّل سلطانه در معنى عدل و مهربانى و رحمت خدا در  قد ظهر يوم الميعاد 

 بوضوح تبيين گرديده است:
God, the Vigilant, the Just, the Loving, the All Wise Ordainer can, in 
this supreme Dispensation, neither allow the sins of an unregenerate 
humanity, whether of omission or of commission, to go unpunished, 
nor will He be willing to abandon His children to their fate,”  

  ۵۲۸ص 
: "و انك ۸۷اقدس : "يفعل ما يشاء".تبيينات حضرت عبدالبهاء  : کتاب مستطاباراده

فذ است در لوحى از الواح قلم اعلٰى در ) اراده خدا نا۲لعلى کل شيء قدير" ؛ (
َاْساُلَك ِبٱْقِتٰداِر  َمۭشيِتَك َو : «۸۸دعاهاى بعد از بيدار شدن از خواب است. قوله تعالٰى 

أَِك يٰ ُنُفْوِذ ِاٰراَدِتَك َاْن َتْجَعَل ٰما َاَريَْتۭنْى ۭفْى َمٰناۭمْى َاْمَتَن َاٰساٍس ِلُبُيْوِت ُحبَِّك ۭفْى َاْفَِٔدِة َاْولِ 
اراده ) در کلمات مکنونه عربى در  ۳؛ (» َو َاْحَسَن َاْسٰباٍب ِلُظُهْوٰراِت َفْضِلَك َو ِعٰناَيِتَك 

صنعُتك بأيادى الُقّوة و َخَلْقُتَك بأناِمل القدرة  و «به خلق انسان نازل. قوله العزيز : 
ال  ذکمى نافحأودعُت فيَك جوهر نورى فاسَتْغِن به عن کل شئ الّٔن ُصنعى کامل و 

مشيّت و ارادۀ خدا داراى اقتدار است.  مشيّت . اراده ،  —» َتُشك فيه و ال تکن مريًبا
طاب کتاب مست مختار ،  —» َاْساُلَك ِبٱْقِتٰداِر  َمۭشيِتَك َو ُنُفْوِذ ِاٰراَدِتَك : «۸۸قوله تعالٰى 
 — »ن اهلل الواحد المختار کذلك توّضأوا للّصلٰوة امرًا م«. قوله تعالٰى :  ۱۸اقدس بند 

.  ۴۷عصمت کبرى .آيات يفعل ما يشاء . کتاب مستطاب اقدس بند  يفعل ما يشاء،
تبيين آيه در مفاوضات. لوح مقّدس اشراقات. و نيز در صالت کبير  در  قنوت دّوم 

ْمُر فۭيٰما َتٰشاُء . َاْشَهُد ِانَك َانَْت ٱلْمَ  ۸۹نازل قوله تعالٰى  ْحُمْوُد ۭفى ِفْعِلَك َو : "َلَك ٱْالَ
  ٱلُْمٰطاُع فۭى ُحْکِمَك َو ٱلُْمْخٰتاُر فۭى َاْمِرَك".



  نمونه هائى از ارادۀ خدا که شواهد تاريخى داللت بر  حقيقت آن دارد
بشاراتى که در متجاوز از دو هزار و پانصد سال قبل ( بشارات در کتب عهد اّول ، 

قديم) در اراده خدا بوضوح به آن بشارت داده شده است و پس از بيست و پنج قرن 
اوز از بشاراتى که در متجدّوم ، با اعالن دو ظهور  جديد متتابع به تحّقق پيوست ؛ 

تب عهد قديم) در اراده خدا به آن بشارت دو هزار و پانصد سال قبل ( بشارات در ک
داده شده است و پس از بيست و پنج قرن با سرگونى جمال اقدس ابهٰى بدست 
اعداى امر  به اراضى مقّدسه بفرموده حضرت ولّى امراهلل النه و کاشانۀ انبياء تحّقق 

ريائه کبارادۀ اليزالى و فرمان حضرت بهاءاهلل جّل   سّوم ،اراده مظهر خداپذيرفت ؛ 
به حضرت عبدالبهاء  در استقرار عرش مّطهر حضرت رّب اعلٰى جّل ذکره در کوه 
مقّدس کرمل ، که هفت سال بعد از صعود مبارك صندوق عرش مّطهر  به عّکا وارد و 
در مّدت دهسال از ايّام شداد و سخت حيات مبارك حضرت عبدالبهاء محفوظًا و 

در ارض اقدس کوه کرمل  ۱۹۰۹د و  در سال سالمًا سّرًا نگهدارى و حفاظت گردي
شعبان  ۲۸ارادۀ مظهر امراهلل که همان ارادة اهلل است : چهارم ، استقرار يافت ؛ 

،  حضرت رّب اعلٰى اراده فرمودند که تا بيانات مبارکه شان با سيّد حسين ۱۲۶۰
ه بکاتب تمام نشود قواى ارض قادر به شهادت حضرتشان نخواهد بود. (رجوع کنيد 

ارادۀ مظهر امراهلل که همان ارادة اهلل پنجم ، تاريخ نبيل و شرح شهادت عظمى)  ؛ 
است : ارادۀ جمال مبارك در اجراى کامل کتاب عهدى و استقرار سفينة اهلل در کوه 
کرمل و تحّقق آيات منزله در لوح کرمل و استقرار بيت العدل اعظم که مقارن جشنهاى 

  نى جمال اهلل جمال قدم جّل کبريائه بحقيقت پيوست.مئوى يکصدمين سال ظهور عل
َلَك ٱلَْحْمُد ٰيا ِاٰلَهٰنا « صالت کبير در سجود آخر. قوله االعلٰى :  آيات رازقيت خدا،

 بِّ َنْساُلَك ُکل َخْيٍر َانَْزلَْتُه فۭى ُکُتِبَك َو ُزُبِرَك َاْى رَ  ِبٰما َانَْزلَْت َلٰنا ٰما ُيَقرُِّبٰنا ِاَليَْك َو َيْرُزُقٰنا
مُ  َك َانَْت الَْعزيُْز ٱلَْعالْوٰهاِم . ِان ُنْوِن َو ٱْالَ ِبَاْن َتْحَفَظٰنا ِمْن ُجُنْوِد ٱلظ.«  



ى. حاگر چيزى ازلى نباشد پس باقى نيست و اين مغايرت دارد با اسم   حّى . باقى.
قصص آيه  ) سوره۱: (حّى در قرآن و  در الواح الهى نيز بکثرت نازل شده است. 

 ۸۸)  در کتاب اقدس بند ۲". (ُهَو ُكل َشْيٍء َهاِلٌك اال َوْجَههُ قوله تعالٰى : " ۸۸/۲۸
هو : «۹۰) قوله االعلٰى ۳». (ٰال اٰله اّال انا الباقى الغفور الکريم« نازل . قوله تعالٰى :
علٰى: )  در مطلع لوح مبارك خطاب به ابن ذئب. قوله اال۴» . (الباقى ببقاء نفسه

 و الّدائم بال الباقي بال فناءالحمد هلل  ِبْسِم اهللِ الَْفْرد الْواِحد الُْمْقَتِدر الَْعِليِم الَحکِيِم «
  ».زوال و القائم بال انتقال المهيمن بسلطانه و الظاهر بآياته

  ۵۲۹ص 
در ادعيۀ آثار نزولى قلم  غفور . بخشنده ، .۴۱رجوع کنيد به نافه  آزادى . اجبار ،

اعلٰى جّل ذکره و  حضرت نقطۀ اولٰى جّل عظمته و نيز حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه و 
شان به حضرت ولى امراهلل جّل سلطانه بکثرت در ابتدا و انتهاى مناجاتهاى مبارکه

›  ى نادانعاص‹توبه پذيرى خداى متعال در حال انفراد ، به بخشندگى و آمرزندگى هر 
اکيد و اشاره شده است و بعلّت کثرت آنها به چند نمونه اکتفا ميگردد. تحقيق اصلى ت

اينست که آيا با مفتوح بودن ابواب بخشندگى و توبه ، چگونه ميتوان صفات قهريّت 
و منتقم خدا را بر اساس و مبناى آثار نزولى و تبيينى، هر انسانى براى نفس خود توجيه 

و هم در عوالم بعد (ُملك و ملکوت) آسايش روح و روان  نمايد تا هم در اين عالم
  داشته باشد. 

 نقل، در مناجاتى در ادعيۀ محبوب است که نمونه اول  - آثار جمال اقدس ابهىٰ 
اين  : " الها َمعُبودا َمسُجودا ۹۱ قوله تعالىٰ  گرديده استسوره الّزمر  ۵۴يك کلمه از آيۀ 

 مساز درياهاى منع منما و از حرارت محبّت محروم را از اهتزاز کلمۀ مبارکه كمشت خا
و عظمتت مقّر و معترف .  شاهد و گواه و آسمانها بر رفعت اتعالم بر رحمت محيطه

رده ک آفتاب جود وجود جودت را طلب بشطرت توّجه نموده و اى ۀکرم قطر اى درياى
فئده ان . رجاى ااز ذکر و بي و برهان و استوائت بر عرش منّزه هستيت مقّدس از دليل



ه چ گواهيست صادق و شاهديست ناطق و ارتفاع ايادى نفوس بر بخششت وقلوب
ر رحمتت کريم نيّ  نمياموخت تراب چه و ارتفاع چه اى که اگر کرم نبود دست ارتفاعرا

محتاجان بابت عطايت را  و نجم عطايت از هر شطرى  ساطع ظاهر ىءاز أفق هر ش
زاوار س  قلب از تو ۀاز تو و اميد مکنون  را . چون خلقو عّشاق رويت لقايت  ميطلبند

ز مزيّن نمائى و باسم بديعى فائ  محرمان کويت را بطراز جديدى  آنکه امام وجوه اغيار
جا ر  ظاهر و از مشيّتت مشيّات امم نافذ  ات ارادات عالمتوئى آنکه از اراده  فرمائى

) اى ْقَنُطواَال تَ (  ينمقام کلمۀ مبارکۀا و نميشود . گواه   از قلوب طالبانت قطع نشده
نجاتت را آمل . و بخششهاى   نفس و هوي مشاهده ميشوند .  کريم عبادت در بحر

لمۀ ينمقام کا گواه  « تحقيق. " . و معين و دانا  سائل . توئى قادر و توانا قديمت را
ميرسد  "کلمه مبارکه" فورًا بنظراز متن کالم مبارك و اشاره به )» . طوانَ قْ ال تَ (  مبارکۀ

که نقل يکى از آيات الهى در صفت غفاريّت و آمرزگارى خدا است که مترادف 
بخشش نيز ميباشد. با قدرى تعّمق بسهولت ميتوان دريافت که اشاره به يکى از آيات 

در سورۀ الّزمر است.  ۵۳قرآن است. تحقيق در قرآن باين نتيجه ميرسد که اشاره به آيه 
للِه ان اللَه ِمن رْحَمِة ا َال َتْقَنُطواُقْل َيا ِعَباِدَي الِذيَن اْسَرُفوا َعَلى انُفِسِهْم  «وله تعالٰى : ق

ُنوَب َجِميًعا انُه ُهَو الَْغُفوُر الرِحيمُ  ترجمه : بگو .اى بندگان من که اسراف »  َيْغِفُر الذ)
از رحت خدا بدرستيکه خدا ميآمرزد گناهان را همه کردند بر خودهاشان نوميد مشويد 

  بدرستيکه او است آمرزنده مهربان ) .
...  ِاٰلهۭى ِاٰلهۭى َعْفُوَك  مُ حيۭ لر ٱ رُ وْ فُ لغَ ٱ لُ زِ نْ لمُ ٱ وَ هُ    : « ۹۲ صالت کبير،   نمونه دوم

 آياتى در کتاب مستطاب اقدس در خصوص احکام صالت  نمونه سوم ».َعۭنىَشج ،
و  فوت آن و نيز  خطاب به علماء نازل شده که در آن آيات الهى مراتب عفو و  غفران 

رت اند زيااز  اجراى احکام الهى عدول نموده با مجوزى خدا نسبت به بندگانى که
من لدى  اّول البلوغ امرًا ة و الّصوم منالّصلوٰ  قد فرض عليکم «ميشود. قوله تعالٰى:  

من المرض او الهرم عفا   من کان فى نفسه ضعف .االّولين  اهلل ربّکم و رّب آبائکم
االسفار  و لکم و لهّن فى«؛  ۱۰بند» الکريم الغفورفضًال من عنده انّه لهو   اهلل عنه



فيها سبحان   ة سجدة واحدة و اذکروامکان کّل صلوٰ  اذا نزلتم و استرحتم المقام االمن
سبحان اهلل انّه يکفيه  والموهبة و االفضال و الّذى عجز يقول اهلل ذى العظمة و الجالل

تجديد اسباب   کتب عليکم«؛ ۱۴بند .» الّرحيم الغفور الکافى الباقى  بالحّق انّه لهو
  ادانّه ار .من لدن عليم خبير   قضى االمر كلتسع عشرة سنة کذٰ  البيت بعد انقضآء

يستطع عفا اهلل   و الّذى لم .فکم و ما عندکم اتّقوا اهلل و التکونّن من الغافلين تلطي
  عنه 
  ٥٣٠ص 

  العلمآء ايّاکم ان تکونوا سبب   يا معشر «؛  ۱۵۱بند » الکريم  انّه لهو الغفور
 النّاس علىٰ  علّة االعراض فى اّول االمر اجمعوا  االختالف فى االطراف کما کنتم

يعظکم اهلل  كليات کذٰ االٰ  هلل مطلع كصاحت الحصاة المل الّتى بها ه الکلمةهذٰ 
 : ۹۳قوله االعلٰى  صالت ميّت.؛  ۱۶۹بند .» الکريم  الغفورمن عنده انّه لهو   فضالً 

َه ِاَليَْك ُمنَْقِطعًا َعْن   « ۭذْى آَمَن ِبَك َو ِبآٰياِتَك َو َتَوجٰيا ِاٰلۭهْى ٰهٰذا َعبُْدَك َو ٱبُْن َعبِْدَك ٱل
نُْوِب  َغفارَ ِسٰواَك . ِانَك َانَْت َاْرَحُم ٱلْراِحۭميَْن َاْسُلَك ٰيا  اَر ٱلُْعُيْوِب  ٱْلذَمَل ِبِه ِبَاْن َتعْ  َو َست

ْى َسَبَقِت ٱلتۭ  ٱلُْکبَْرىْ  َينَْبۭغْى ِلَسٰماِء ُجّوِدَك َو َبْحِر ِاْفٰضاِلَك َو ُتْدِخَلُه ۭفْى ِجٰواِر َرْحَمِتَك ٰما 
ٰماَء ٰال ِاٰلَه ِاال َانَْت ٱلَْغُفْوُر ٱْلَکۭريْمَ  ۹۴قوله تعالٰى  کتاب عهدى.؛ » ٱْالَْرَض َو  ٱلْس  :

ا َسَلَف  عَفَى اهللُ« ا «در سورۀ المائدة:  ۹۵/۵اره به آيۀ اش» َعم ُه َعم َوَباَل اْمِرِه َعَفا الل
(ترجمه : بدى عقوبت کارش را عفو کرد خدا از آنچه گذشت و » َسلََف َوَمْن َعاَد 
ى در تدبّر و تفّکر به آيات نازله از قلم اعلٰى و  الواح تبيين تحقيق  -آنکه باز گشت) 

آن  ود که در آيات نازله در عفو و بخشش و  غفران، بسهولت ميتوان استنتاج نمو
 ۹۵/۵است که آن برگشتن بسوى خدا و  مظهر الهى است. چنانکه در  آيه  مشروط

سورۀ مائده که مأخذ بيان مبارك در کتاب عهدى است (َمْن ٰعاَد) نازل شده است و 
قت در تاريخ يآن ميرساند که خدا غفور است براى کسيکه بسوى او بر گردد. و اين حق

امر مبارك نيز بوضوح تجربه ميشود که برادران بى وفاى حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه 
چون نقض عهد کردند مرکز ميثاق اين فرصت را براى آنان بوجود آوردند که مورد عفو 



و بخشش قرار گيرند چنانکه ميرزا بديع اهلل بدفعات توبه کرد و  بدفعات نقض عهد 
  کرد. 

   عيه نازله از قلم مرکز ميثاق حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه الواح و اد
جميع جامع  آمرزگار: "پاك يزدانا کل گنه کاريم و تو  ۹۵نمونه اّول ، قوله االحلٰى 

عيوبيم و تو کاشف کروب گناه اين عاصيان را در لوح محفوظ ثبت مفرما و از رق 
صفت جليل است و عفو و صفح از اعظم نعوت آنخداوند  غفران… منشور محو کن 

  و مستعان . ع ع" آمرزندهتوئى بخشنده و مهربان و توئى … مجيد 
ٰلهى رسى و زيارت متون الواح ابر طرق حصول عفو و بخشش در آثار نزولى و تبيينى

بدون تعبيرات شخصى و انحصارًا در رجوع به معانى ظاهرى کلمات اٰلهى نشان 
د که استدعاى عفو و بخشش و طلب مغفرت منوط به خواسته و التماس  و دهمى

التجاء به بارگاه اٰلهى و  عنايات مظهر جمال و کمال اوست و  در اکثرى از الواح 
  توان رسيد .مبارکه به اين حقيقت مى

  نمونه هائى از اسماءاهلل در آثار مبارکه

براى ». هور تسع بوده و او باسم بها ظاهرمقصود از قيّوم ظ: « ۹۶قوله االعلٰى   قيُّوم
ستّار ، سّتار   — ۷۴تفصيل بيشتر رجوع کنيد به تحقيق در کتاب نافه مکنون ص 

 ۹۷نمونه اّول ، مناجات قبل از تکبيرات در صالت ميّت است. قوله االعلٰى العيوب  
اَر  ُلَك ٰيا َغفارَ لْ ٱ: "َاْسُنوِب َو َست ُعُيوِب" . نمونه دّوم ، در لوحى قلم اعلٰى احبّاى لْ ٱذ

الهى را نصيحت ميفرمايد که اهل حق بايد تاّسى بحق نموده و عيوب ديگران را ستر 
: "آنچه را که اليوم محبوبست اهل حق بايد باخالق او ظاهر  ۹۸نمايند. قوله االعلٰى 

قوله  .متکلّم . ناطق  —" نوبانّه هو ستّار العيوب و عّالم الغيوب و غّفار  الذّ شوند 
. قوله حکيم  — ۸۸"ٰال اٰله اّال انا النّاطق العليم". کتاب مستطاب اقدس بند  تعالٰى :
تّواب   — ۸۸" کتاب مستطاب اقدس بند الحکيم"بسياط اوامر ربّکم اٰالمر   تعالٰى :



ُمتَسّخر .  — ۱۸۴کتاب مستطاب اقدس بند  العزيز الّرحيم". التّّواب" اّن ربّك لهو 
  ناديکم انّه ي مالك االسمآءقوله تعالٰى: "اسمعوا ندآء متکبّر . مقتدر . عليم . حکيم . 

  ۵۳۱ص 
من شطر سجنه االعظم انّه ال اٰله اّال انا المقتدر المتکبّر المتسّخر المتعالى العليم 

قوله تعالٰى: " ٰهذا من  اسم اعظم . —۱۳۲الحکيم". کتاب مستطاب اقدس بند 
". حسنىٰ اسمآئه الل اهلل. ٰهذا من امره المبرم و اسمه االعظم و کلمته العليا و مطلع فض

  .  ۱۴۳کتاب مستطاب اقدس . بند 
در زيارت الواح و آيات الهى مالحظه ميشود که ذکر اسماء   اجمالىمرورى   تحقيق

 و اهلل اهلل و صفات خدا از حد احصا خارج است.  بخصوص در اّم الکتاب شريعت
آيه اسماء و صفات اٰلهى نازل شده  ۲۲۶، کتاب مستطاب اقدس در  فرات الرحمة

نيز خود را با اسماء و صفاتى خوانده و به بندگان خويش خود  است . خدا و مظهر او
در صوم و   -) آيه "اسماء" ذکر شده است ۸را معرفى فرموده اند. و نيز در  هشت (
انات تبيينى دو  رکن دين اند تعداد اسماء و صالة که بنّص شارع امر در ايقان و بي

صالة   -صفات الهى و مظهر او که بندرت درالواح قابل تميز اند به شرح ذيل است 
صالة ) آيه ذکر صفات و اسماء الهى گرديده است ؛ ۶۵در  شصت و پنج (کبير  

ى س درادعيه صيام (لوح دّوم) ) بار نامها و صفات خدا ذکر شده است. ۹ُنه (وسطى 
  ) آيه ذکر صفات و اسماء الهى گرديده است.۳۳و سه (

  فصل شانزدهم

  معانى اسماء و صفات خدا در کتب لغت
خواست . ميل.   - ۲(مصدر متعدى) خواستن.  – ۱ : عربى. ۹۹ فرهنگ معين  اراده.

 ۲بينا ، بيننده ،  – ۱(صفت) .  : عربى . ۱۰۰فرهنگ معين  بصير .  —قصد. آهنگ 
فرهنگ  حّى.  —يکى از صفات الهى است  – ۴روشن بين ، روشندل .  – ۳دانا.  –

: عربى. صفت. زنده. جمع احياء. ، از صفات خداوند تعالى است يعنى  ۱۰۱معين 



را  »َحى« زندۀ جاويد . ؛ در مفردات فى غريب القرآن معانى و موارد استعمال کلمۀ 
ذکر آيات شرح و بسط داده  در  شش وجه که در آيات قرآنيّه استعمال شده است با

ِة الناِمَيِة الَموُجوَدِة في  االولُ الحياُة ُتْسَتْعَمُل َعَلى أْوُجٍه :   - حي:   ۱۰۲است  ِللُْقو :
النبَاِت و الحيوان و منه قيَل َنَباٌت َحى ، قاَل َعز  َجل : (اْعَلُموا ان اللَه ُيْحِيي اْالْرَض 

َى الَحيواُن   الثانية]. ۱۷/۵۷) [سوره الحديد آيه …َها َبْعَد َمْوتِ  ِة الَحّساَسِة و ِبه َسمِّ ِلْلُقو :
] ۳۵/ ۲۲) [سوره فاطر آيه …َوَال اْالْمَواُت  حيواًنا ، قاَل عز َجل : (َوَما َيْسَتِوي اْالْحَياءُ 

ِة العاِمَلِة  الثالثة.   ْحَييَْناُه  ، کقوله تعالىٰ  العاِقَلةِ : ِللُقوَو َمن َكاَن َميًْتا َفاسوره …: (ا] (
ليَس «شاعُر : ال: ِعبَرٌة عن اْرِتفاِع الَغمِّ و بهذا النظر قال  و الرّابعةُ ] . ۶/ ۱۲۲انعام  آيه

و على هذا قوله عز و جل : (َوَال  »َمْن ماَت َفاْسَتَراَح ِبَميٍْت  انَما الْميُْت َميُِّت االْحياِء
عمران آيه  ) [سوره آل…ِعنَد َربِِّهْم  َسَبن الِذيَن ُقِتُلوْا ِفي َسِبيِل اهللِ اْمَواًتا َبْل اْحَياءٌ َتحْ 

ُل ٕاليه بالَحياِة التى هى  . والخامسةُ ] ۳/ ۱۶۹ ُة و ذلك ُيَتَوصَبِديُة االْخَرِويالَْحياُة اال :
ا ايَها الِذيَن آَمُنوْا اْسَتِجيُبوْا ِللِّه َوِللرُسوِل اَذا َدَعاُكم ِلمَ  : (َيا الَعْقُل والِعلُْم قال اهلل تعالىٰ 

أَِمَة . ۸/ ۲۴) [سوره انفال آيه …ُيْحِييُكْم  ْخَرِويَّة الدوالسادسةُ ] َيعِنى بَها الحَياَة اال : 
 َيِصح عليه فمعناُه الَ  »ُهَو َحى « أذا قيَل فيه تعالىٰ  الحياُة التى ُيوَصُف بها البارى فإنهُ 

الموُت و ليَس ذلك ٕاّال ِللِه عز َو َجل . [توضيح نگارنده : اشاره مؤلّف به آيۀ اول سورۀ 
شرح  با دقت درتحقيق آل عمران است. قوله تعالٰى : َاهللُ الٰٓ ِالَه ِاّال ُهَو الَْحى الَْقيُِّوُم] 

عانى و وجوه ششگانۀ مندرجه در آيات و بسط فوق مالحظه ميشود که وجه پنجم از م
قرآن مجيد موافق شروحى است که جمال اقدس ابهٰى در ايقان شريف آنرا بتفصيل 

هر کس از جام حب نصيب برداشت از : « ۱۰۳تشريح و بيان فرموده است. قوله العزيز 
  . و هر يافت حيات باقيۀ ابديّۀ ايمانيّهبحر فيوضات سرمديّه و غمام رحمت ابديّه 
يل از بيان فرموده اند و آن شرح و تفص» نفسيکه قبول ننمود بموت دائمى مبتال شد

اصول مبادى امر است و وجه ششم آن با نقل آيات قرآن ، اشاره به يکى از اسماء 
  اصلى خدا است که در الواح الهى نيز به کثرت استعمال شده است . 

  ۵۳۲ص 



 – ۲مهربان.   - ۱عربى. عبرى.صفت.  : ۱۰۴فرهنگ معين   رحمان. .حٰمنُ رّ ال
: (الرحٰمُن) : الکثير الرحمة  ۱۰۵يکى از نامهاى خدا ؛  معجم الوسيط  – ۳بخشاينده. 

نگ  فره  رحيم .  —، و هو وصف مقصوٌر على اهلل عز و جّل ، و ال يجوز ان يقال لغيره 
ه ، بخشايشگر؛ بخشاينده ، عفو کنند -۲مهربان.   - ۱ -: عربى. صفت  ۱۰۴معين 

  —: (الرِحيُم) : الکثير الرحمة  ۱۰۵جمع. رحماء. (فمعين ج )  ؛  معجم الوسيط 
ر معانى به بحث و گفتگو د مفّسرين قرآن در تفسير سورۀ فاتحۀ قرآنرحمن . رحيم ، 
) در تفسير منهج ۱پرداخته اند که خالصۀ آن باين شرح است: ( رحمن . رحيم

... و رحمن ابلغ از  رحمن و رحيم صيغۀ مبالغه اند: " ۱۰۶ويسد نالصادقين مفّسر مى
رحيم است بجهة آنکه زيادتى بناء غالبًا داللت بزيادتى معنى ميکند، ... و بنا بر اول 
ميگويند که (يا رحمن الدنيا) چه رحمت او شامل جميع افراد مؤمن و کافر است و 

است بمؤمن " "و ابو سعيد  (رحيم االٓخرة) زيرا که رحمت او در آخرت مخصوص
خدرى از پيغمبر ص روايت کرده که عيسى ع ميگفت که "الرحمن رحمن الدنيا و 
الرحيم رحيم االٓخرة" " و از تابعين صحابه منقولست که او سبحانه رحمن است نسبت 
بجميع مردمان از مؤمن و کافر و  ِبرّ و فاجر باينمعنى که خالق و رازق همه است و رحيم 

مؤمنان باين وجه که توفيق دهنده ايشان است در طاعت و عبادت و آمرزندۀ است ب
: َرِحَم و ُرْحُم : و ال ُيْطَلُق  ۱۰۷)  المفردات فى غريب القرآن ۲ذنوب ايشان"  ؛ (

هو الذى َوِسَع ُکّل  ٕاذ ِمْن َحيُْث ان َمْعناُه ال َيِصح ٕاّال َلهُ  الّرْحٰمُن اْال َعَلى اهلل تعالىٰ 
َرْت َرْحَمُتُه. قال تعالى: ( ان ىٍء َرْحَمًة ، و الرِحيُم ُيْسَتْعَمُل فى َغْيِرِه و هو الذى َکثُ ش

و قال فى  و ساير آيات مشابه] ۵/۹؛ ۶۲/۲۴؛ ۲۰/۷۳[براى نمونه:  )َرِحيمٌ  اهللَ َغُفْورٌ 
 ْم نُْفِسُکْم َعِزيٌز َعَليْهِ ِصَفِة النّبى صلى اهللُ عليه و َسلم (َلَقْد َجاَء ُکْم َرُسوٌل ِمْن اَما َعِنت 
نَْيا َو َرحِ  َحِريٌص َعَليُْکْم ِبالُمْؤِمنيَن َرءوٌف َرِحيٌم). و قيَل ان اهلل تعالىٰ  يُم : ُهَو َرْحٰمُن الد

نَْيا َيُعم الْمؤمِ  االِٓخَرةِ  ْحَساَنُه فى الدا يَ نيَن َو الکاِفريَن و فى االِٓخَرِة ، و ذلك أن ْخَتص
[سوره  قوَن)ِللِذيَن يت  بالمْؤمنيَن و علَى هذا قال : (َو َرْحَمِتى َوِسَعْت ُکل َشْىٍء  َفَسا ْکُتُبهاَ 

ٌة للمْؤِمنيَن َو الکاِفِريَن ، َو فى االِٓخَرِة  ]۱۵۶/۷اعراف  نْيَا َعام تنبيهًا أنها فى الد ،



ٌة بالُمْؤِمنيَن  (مصدر متعدى) مهربانى  -۱ : عربى . ۱۰۴معين فرهنگ رحمت.  —ُمْخَتص
(اسم مصدر) مهربانى. شفقت. -۳بخشودن ، عفو کردن.  -۲کردن ، شفقت ورزيدن. 

بخشايش. عفو. در مورد تأييد برترى و رجحان چيزى بر چيز ديگر گويند ؛ معجم  -۴
ًة ا اَذْقَنا الناَس َرْحمَ : (الرحمُة) الخير و النعمة . و فى التنزيل العزيز : (َواذَ  ۱۰۵الوسيط 

تُْهمْ  مِّن َبْعِد َضراَء ۱:  ۱۰۸فرهنگ معين    الّسميع.  —] ۲۱/۱۰) [سوره يونس آيه َمس 
دانستن.  -۱:  ۱۰۹فرهنگ معين   علم.  — نامى از نامهاى خداى تعالىٰ  – ۲شنوا .  –
: (الِعلُْم  ۱۱۰يط معرفت، دانش ؛ مقابل : ظن ، جهل ؛ معجم الوس -۳يقين کردن.  -۲

  ليم.ع —) : ٕادراك الشىء بحقيقته ، و قيل : العلم يقال ٕالدراك الُکلِّّى و المرکب 
يکى از  – ۲دانا ، دانشور  (جمع . علماء) ؛  -۱: عربى . صفت.  ۱۱۱فرهنگ معين 

: (الَعِليُم) کثير العلم ؛ مفردات فى   ۱۱۰است ؛  معجم الوسيط  صفات خداى تعالىٰ 
َفَعِليٌم َيِصح  ]۲۶/۱۲[سوره  : و أما قوُلُه : (َو َفْوَق ُکلِّ ِذى ِعلٍْم َعِليٌم) ۱۱۲ب القرآن غري

لذى هو ا َفوَق آَخَر  و يکوُن َتْخِصيُص َلْفِظ الَعِليمِ  اللذى أْن يکوَن ٕاشارًة ٕالى إالنساِن 
 َفْوَقه کذلك ْم يکْن بإالضاَفِة ٕالى َمنْ ِللُمَباَلَغِة تنبيهًا أنه بإالضافِة ٕالى االٔوِل َعِليٌم و ٕاْن لَ 

:  ۱۱۳فرهنگ معين   قدرت.  — ، َو َيُجوُز  اْن يکوَن َقوُلُه َعِليٌم ِعياَرًة عن اهلل تعالىٰ 
در  -۳توانائى.   - ۲ توانائى داشتن ، توانستن. -۱ (مصدر الزم .اسم مصدر). . عربى

مبدأ  –صفتى است که تاثير آن بر وفق اراده باشد. ب  –اصطالحات فلسفى : الف 
قريبى است که افعال مختلف از آن صادر شود و مبدأ عبارتست از فاعل مؤثر و قريب، 

قوه اى که مستجمع شرايط تأثير باشد. و مراد است با  –يعنى بدون واسطه. ج 
نْساُن  ۱۱۴غريب القرآن استطاعت ؛ المفردات فى  قدر : الُقْدَرُة ٕاذا ُوِصَف بَها اال :

ٍة له بها َيَتَمکُن مْن ِفْعِل َشىِء ما ، و اذا ُوِصَف اهللُ تعالى بها فهى  ْْفُى الَعْجز نَ فاسٌم ِلَهي
  . :عربى ۱۱۵فرهنگ معين  قادر.   —اٌل اْن ُيوَصَف َغيُْر اهللِ بالُقْدَرِة الُمْطَلَقِة  حَ و مُ  عنه

  ۵۳۳ص 
نامى از نامهاى خداى متعال . توانا بر همه چيز   مسلط. توانا. مقتدر . زورمند . مالك

فرهنگ  مقتدر.. — (الَقاِدُر) : اسم او صفة هلل تعالىٰ   قادر:    ۱۱۶؛ معجم الوسيط 



قدير    —. داراى قدرت، قادر ، توانا ؛ جمع . مقتدرين  عربى. اسم فاعل :  ۱۱۷معين 
 .اقتدار  — تعالىٰ  :  عربى . صفت . توانا. يکى از نامهاى خدا ۱۱۸فرهنگ معين  .

توانائى .  – ۲(مصدر الزم). توانا شدن ، قدرت يافتن.  -۱ .(عربى) :  ۱۹۵فمعين 
بخشنده،  -۱: عربى . صفت.  ۱۱۹فرهنگ معين   کريم. —قدرت. جمع . اقتدارات 

از صفات خداى  -۳در گذرنده از گناه ، بخشاينده.  -۲با کرم، سخى، جمع. کرام. 
: (الکريُم) : من صفات اهلل تعالى و اسمائه ، و هو  ۱۲۰؛ معجم الوسيط  است تعالى

عين رهنگ مف  متکلّم . تکلّم.  —ى الذى ال ينَفُد  عطاؤه طِ عْ د المُ االکثير الخير الجو
  غّفار.  —صفتى است از صفات خدا  – ۲سخن گوينده.  -۱عربى . اسم فاعل.  : ۱۲۱

از صفات خداى  – ۲آمرزگار ، آمرزندۀ گناه  : عربى . صفت . ۱۲۲فرهنگ معين 
َغْفًرا ، و ُغفرانًا و مغفرة : ستره و عفا عنه . فهو غافر  َغَفَر. : ۱۲۳تعالى ؛ معجم الوسيط 

: بسيار قائم شونده ، قائم  ۱۲۴فرهنگ معين   قيّوم. —َغفُور  . و َغّفار  . و [المبالغة] : 
:    ۱۲۵يکى از نامهاى خداى تعالى است ؛ معجم الوسيط   - ۲بالذات ، پاينده ؛ 

  . َعِزيز -الَعزِيز —الَقيوُم : القائم الحافظ لکّل شىء . و  اسم من أسماءاهللِ الحسَنى  
 ؛ َعِزيٌز: سخت و دشوار است –دشوار  – ى همتا و غلبه کننده:  ب ۱۲۶لسان التنزيل 

 —: الَعِزيُز : من اسماءاهلل تعالى ، و معناه : الغالب الذى ال ُيْقَهر.  ۱۲۷معجم الوسيط 
:  نيك توبه  ۱۲۹لسان التنزيل    تّواب.  —: عطاء کننده  ۱۲۸فرهنگ معين   ُمعطى.

 :، و تاَبًة ْوبًا ، و تْوَبة ، و َمَتابًا تَ :  تاَب :   ۱۳۰پذيرنده .توبه دهنده ؛  معجم الوسيط 
اٌب . و  رجع عن المعصية . فهو تائٌب  قٌة للتوبة . فاهللُ تَ  –، و تواٌب اهللُ على عبده : وف و

ابًا [سوره ا ُه کاَن َتونٌِٔب و فى التنزيل العزيز : اؤُ  —] ۳/۱۱۰نّصر آيه ل، و العبد تافالر 
: (راَف ) به   َرأَقًة : رحمه  ۱۳۲:  مهربان ؛ معجم الوسيط  ۱۳۱لسان التنزيل  . رُءفال و

ه ؛ (َرُؤَف) ب َرأفًا: َراَف . فهو َرٌِٔف  –؛ (َرَِٔف) به  عليه . فهو رائف طفعأّشد الرحمة و 
: ُمحکم ،  ۳۳۱لسان التنزيل   حکيم. —َرأَفًة ، و َرآَفًة : َراَف . فهو رءوف . و َرُؤٌف  –

: بسيار  ۱۳۵فرهنگ معين   َشکور. —: ُبردبار  ۱۳۴لسان التنزيل   َحِليم. —يعنى استوار 
شکر کننده ؛ نامى از نامهاى خدا (پاداش دهندۀ بندگان بر اعمال ايشان ، يا بر عمل 



: از گناه کسى در گذشتن ،  ۱۳۶فرهنگ معين   عفو.  — )قليل جزايى جزيل دهنده
الَعُفو : الکثير العفو . و فى التنزيل  : ۱۳۷بخشودن ، گذشت کردن ؛ معجم الوسيط 

ا َغُفوًرا) [سوره نساء آيه  ۱۳۸لسان التنزيل   . الَخِبير —] ۹۹/۴العزيز : (َوَكاَن اهللُ َعُفو  :
ماء اهلل الحسنى : الَبر بعباده : (اللِطيُف) من اس ۱۳۹معجم الوسيط   اللطيف. —آگاه 

 - ۴۲/ ۱۹يه (سوره الّشورٰى آ» اهللُ َلِطيٌف ِبِعَباِدهِ «و فى التنزيل العزيز :   -، الرفيُق بهم 
در سورۀ انعام نقل شده است  ۱۰۳/۶در ايقان شريف و نيز در مکاتيب جلد اّول آيۀ 

بّ : « ۱۴۰ بْٰصاُر َو ُيْدِرُك ٱْالَ ابد او (ترجمه : در ني» ٰصاَر  َو ُهَو اللۭطيُف اْلَخۭبيرُ ٰال ُتْدِرُکُه ٱْالَ
ه رجوع کنيد به ناف  –را ديده ها و او در مييابد ديده ها را و اوست باريك بين آگاه) 

: دوست . محبوب . نامى از نامهاى خداى   ۱۴۱لغتنامه دهخدا  الودود. —سى ام  
نده . بسيار بخشنده . نامى از نامهاى : بخش  ۱۴۲لغتنامه دهخدا   وّهاب.  — تعالىٰ 

 ۳بى نياز ؛  – ۲توانگر ، مقابل فقير ؛  – ۱:  ۱۴۳فرهنگ معين   غنى. — خدايتعالىٰ 
نامى از نامهاى الهى ، غنى بالذات ؛آنست که ذات و کمال او بديگرى متوقف   -

 زنباشد ؛ مالك تام و تمام ، پس غنى بالذات متحقق نيست مگر حق را ، و غنى ا
هنگ فر  الُملك  —عباد کسيست که مستغنى است بحق از هرچه ماسواى اوست 

عالم شهادت (ابن العربى)   - ۳پادشاهى   - ۲بزرگى ، عظمت ؛  – ۱:  ۱۴۴معين 
 – ۲: صاحب ملك ،  ۱۴۵فرهنگ معين    ليك.المَ  —يعنى عالم محسوسات طبيعى 

و  مالك الملك  — ى تعالىٰ . جمع . ُملکاء . خداپادشاه  – ۳صاحب ، خداوند ؛ 
 – ۳عظمت الهى  ؛   - ۲بزرگى ، عظمت ؛  – ۱:  ۱۴۶فرهنگ معين  الملکوت.

: ) ملکوت اسفلجهان ملکوت: عالم مجردات بطور مطلق (مقابل جبروت و ناسوت
  عالم غيب (ابن العربى ) که عالم مختص به ارواح و  – ۴؛  مقابل ملکوت اعلىٰ 

 534ص 
)  واعلم أن ۱: ( ۱۴۷ شرح اسماء الحسنى رازى  القدوس.الملک  —نفوس است  

القدوس: القدوس من تقدست  –القدوس مشتق فى اللغة من القدس و هو الطهارة 
عن الحاجات ذاته و تنزهت عن االٓفات صفاته ، و قيل : القدوس من قدس نفوس 



لى إ  و قيل . القدوس الذى قدس قلوب أوليائه عن السکون… االٔبرار عن المعاصى 
: پاك از عيب و  ۱۴۸؛ فرهنگ معين المألوفات ، و أنس أرواحهم بفنون المناشفات

  .نقص . نامى از نامهاى خداى تعالى
:  ۱۵۰فرهنگ معين   المدبر. —: احيا کننده ، زنده کننده  ۱۴۹فرهنگ معين   محى.

  – ۱:   ۱۵۱فرهنگ معين  قديم. —تدبير کننده ، خداوند رأى ، صاحب انديشه 
. موجودى است که مسبوق بزمان نباشد. قديم  از نامهاى خداى تعالىٰ  - ۲ديرينه ؛ 

ذاتى: موجودى است که وجود او از غيرش نباشد و آن ذات حق است. مقابل حدوث 
قديم زمانى: موجودى است که وجود او مسبوق بعدم نباشد مانند افالک – ۳؛  ذاتى

شکيبا  – ۱:  ۱۵۲فرهنگ معين   الصبور. —و عقول؛ مقابل محدث ، حادث بالزمان 
فرهنگ معين  الباقى. — نامى از نامهاى خداى تعالىٰ  – ۲، صبر کننده ، بردبار ؛ 

نامى از  – ۴ثابت ، استوار ، برقرار ؛  – ۳زنده ، حى ؛  – ۲: پايدار ، جاويد ؛  ۱۵۳
، راهبر ؛  راهنمائى کننده ، راهنما – ۱:  ۱۵۴فرهنگ معين  الهادى. —نامهاى خدا 

از القاب محمد ابن عبداهلل رسول اهلل  – ۳؛  ىٰ نامى است از نامهاى خداى تعال – ۲
منتقم  : انتقام گيرنده (جمع. منتقمين) ؛ ۱۵۵فرهنگ معين   المنتقم. —ص است 

 – ۲بى نياز ؛ غنى ؛  – ۱:  ۱۵۶فرهنگ معين   الصمد.  —خداى تعالى  حقيقى:
لسان   الَحميد. — يکى از نامهاى خداى تعالىٰ  – ۳؛ آنکه ديگران بدو نيازمندند 

جواب دهنده ، پاسخ گوى  - ۱:  ۱۵۸فرهنگ معين  المجيب. —: ستوده  ۱۵۷التنزيل 
:  فراخ کننده  ۱۵۹فرهنگ معين  الباِسط. —روا کنندۀ حاجت ، اجابت کننده  – ۲. 

 ۱:  ۱۶۱فرهنگ معين   الرزاق. —:  دراز کننده ۱۶۰، از نامهاى خدا ؛ لسان التنزيل 
لغتنامه   القّهار.  — ، روزى رسان (صفت خداى متعال) روزى دهنده رزق دهنده، –

: سخت چيره  ، سخت چيره شونده  ، انتقامجو ، صفتى است از صفات  ۱۶۲دهخدا 
 الغّفار.—:  شکننده کامها  ۱۶۳؛ لسان التنزيل  . چيره شدن و غلبه کردنَقهر باريتعالى . 

 م.االکر  — آمرزگار ، آمرزندۀ گناه ؛ از صفات خداى تعالىٰ   - ۱:  ۱۶۴فرهنگ دهخدا 
  - ۱: ۱۶۶فرهنگ معين  االکبر. —تر ، بزرگتر تر ، آزادهگرامى  - ۱:  ۱۶۵فرهنگ معين



 الجبار. —: بزرگوار  ۱۶۷لسان التنزيل  . الُمَتَکبِّر —بزرگتر ، مهتر  ، (جمع . اکابر) 
—قاهر ، مسلّط؛ متکبّر ؛ يکى از صفات خداى تعالى است – ۱:  ۱۶۸ فرهنگ معين

: عربى.  ۱۷۰فرهنگ معين  السخط. —گواه راست  - ۱:  ۱۶۹لسان التنزيل   الُمَهيِمن.
غضب کردن ، کراهت داشتن ، غضب ، قهر ، ناخشنودى ، کراهت ؛ مفردات فى 

ْخُط الَغَضُب الش ۱۷۱غريب القرآن  ٕاَذاُهْم بِة، قال (وديُد الُمْقَتِضى للُعقُ : الِسَخُط و الس
ا اْسَخَط اتَبُعوا مَ  مْ : (َذِلَك ِبانهُ  انْزاُل الُعُقوبِة قال تعالىٰ  َيْسَخُطوَن) و هو مَن اهلل تعالىٰ 

نُْهْم َيَتَولْوَن الِذيَن َكَفُروْا َلِب ۴۷/ ۲۸[سوره محّمد آيه  ) … اللهَ   َما َس ] (َتَرى َكِثيرًا مِّ
َمْت َلُهْم انُفُسُهْم ان َسِخَط اهللُ َعَليِْهْم َوِفي الَْعَذاِب ُهْم َخاِلُدوَن) [سوره مائده آيه  َقد

َن اهللِ َوَماَواُه َجَهنُم َوِبَس الَْمِصيُر)  –] ۸۰/۵ (اَفَمِن اتَبَع ِرْضَواَن اهللِ َكَمن َباء ِبَسْخٍط مِّ
  - ۲خشم گرفتن  - ۱:  ۱۷۲فرهنگ معين  الغضب.  —] ۲۱۶/۳[سوره آل عمران آيه 

: پيش از همه ، پيش از  ۱۷۳ أالول:  الباطن –الظاهر  –االِٓخر  –أالول —خشم ، قهر 
: پسين ، واپسين ، انجام  ۱۷۴االِٓخر   —  (خدا) از اسماء ُحْسنىٰ  است هر چيز ، اسمى

 –پيدا ، هويدا ، آشکار  ، مقابل باطن – ۱:  ۱۷۵الظاهر  –، فرجام ، مقابل اّول 
پنهان ، درون چيزى ، حقيقت ، اصل ، نامى از  – ۱:  ۱۷۶فرهنگ معين  الباطن.

: خداى که باال تر از همه است ؛ خداى   ۱۷۷فرهنگ معين  المتعال. —نامهاى خدا  
ز نامهاى :  آفريننده، ، بوجود آورنده ، يکى ا ۱۷۸فرهنگ معين   الخالق. —تعالى 

رامًا تر ، احت:  پاکتر ، پاکيزه تر ، مقّدس ۱۷۹فرهنگ معين   االقدس. —خداى تعالى 
:  نگهبان ، حارس ،  ۱۸۰فرهنگ معين   الحافظ. —براى بقاع متبرکه استعمال شود 

  پاسبان ، حفظ کننده.
  ۵۳۵ص 

 فصل هفدهم
در آن نازل شده نمونه هائى از آيات اٰلهى و الواح مبارکه  که صفات و اسماء 

  است



 » الملك و الملکوتسبحان اهلل ذى « ، تعالٰى :  نمونه اول  مالك ُملك و ملکوت
، در  نمونه دومکتاب مستطاب اقدس در اداى قضاى صالت فوت شده.  ۱۴بند 

الباب الثامن من الواحد الثالث   : «   ۱۸۱کتاب مستطاب بيان فارسى نازل. قوله تعالٰى 
ت بر يّ ئفى ان ما فى العالم االکبر فى البيان  ملخص اين باب انکه انچه که اسم شي

او واقع شود از هر شيئ در بيان است اسم او و روح متعلق در اسم نه متعلق در شيئ 
ان على البي که ذات او باشد و کل انچه در بيان است در اين آيه است لو انزلنا ذلك

من فى ملکوت السموات و االرض و ما بينهما فاذا کل باهلل ربهم الرحمن ليؤمنون انه 
ه اال هو القاهر الظاهر الفرد الممتنع ه اال هو الحى المهيمن القيوم  اهلل الذى ال الٓ ال الٓ 

 المتعالى القدوس له االسماء الحسنى يسبح له من فى السموات و االرض و ما بينهما
ال السلطان القادر العالم له االمث كسبحانه و تعالى عما يصفون قل ان اهلل لهو المل

العليا يسجد له من فى السموات و االرض و ما بينهما و انه لهو العزيز المحبوب که 
نوزده اسم است که مدل على اهلل هست و کل اسماء و امثال در ظل او ذکر ميشود و 

زده ابواب نار باشد در مقابل نوزده ابواب جنت هرکس نوزده حرف نفى است که نو
مؤمن باشد ببيان و تالوت نمايد اين آيات اربعه را که مقام خلق و رزق و موت و حيات 
باشد و  بحروف واحد که افئده ايشان مستمد باين اسماء است مؤمن و از ابواب نار 

اسماء و امثال يان باشد راجع بمستجير  باهلل باشد و متبرء و هر ذکر شيئ خيرى که در ب
داند و هر ذکر دون خيرى را راجع بصمت حروف نفى داند گويا تالوت کل بيان 
نموده و  انچه خداوند در او نازل فرموده تصديق نموده و اين آيات اربعه راجع ميگردد 

لقدرة اباين آيه شهد اهلل انه ال اله اال هو له الملك و الملکوت ثم العّز و الجبروت ثم 
القهار .  —» …و يميت  و الالهوت ثم القوة و الياقوت ثم الّسلطنة و الناسوت يحيى

در توقيع خطاب به محّمد شاه قاجار نازله در قلعه چهريق ،  الجبّار . العزيز . الملك
اسماء و صفات الهى بکثرت نازل شده است . در اين توقيع منيع اسماء و صفاتى 

ب با ظلمى است که مظهر نفس اهلل را در سجن چهريق نازل شده است که متناس
:  ۱۸۲مسجون نمودند و از جمله او را به سّخط و قهر الهى ِاخبار ميفر مايند قوله تعالٰى 



سبحان الّذى يعلم ما فى الّسموات و ما فى االرض و انّه ال اله اّال هو الملك القّهار «
. ه ال اله اّال هو الفرد الجبّار المنيع ..العظيم هو الّذى يقضى يوم الفصل بالحّق و انّ 

ير در تفس الصمد —» … انّه هو الجبّار العزيز و انّه ال اله اّال هو ملك القّهار الشديد 
سورۀ توحيد معانى بعضى از اسماء الهى نازل شده است که معنى (الّصمد) بنقل از 

الحسين ع فى تفسير هذه  و قال: « ۱۸۳ائّمۀ اطهار شرح داده شده است. قوله تعالٰى 
الّسورة باّن معنى هواهلل و معنى احد اهلل الّصمد سئل محّمد بن حنفيه عن الّصمد فقال 

تاويل الّصمد ال اسم و ال جسم و ال مثل و ال شبه و ال صورة و ال تمثال و ال  قال علىّ 
(توانا) حّى . مقتدر  —» …حّد و ال حدود و ال موضع و ال مکان و ال اين و ال کيف 

اين قبيل از اسماء و صفات الهى که وسيلۀ نظام عالم  . عدل . قهر . منتقم . جبّار
موالى توانا حضرت ولى امراهلل جّل  شيماست در مناجاتى که از يراعۀ قلم معجز 

سلطانه صادر گرديده مرحم قلوب کئيبۀ و ستمديده فئۀ مظلوم احبّاى ايران است. قوله 
االقدس .   —توانا و موالى بيهمتا ، تو دادرس ضعفائى "  : "اى حىّ  ۱۸۴االحلٰى 

در لوحى از الواح قلم اعلٰى نازل. قوله  االعظم .  االکبر  . الممتنع . العزيز . المنيع.
بسم اهلل االقدس االعظم االکبر االعّز االجّل االکرم االفرد االوحد : « ۱۸۵العزيز 

  المتعالى الممتنع 
  ۵۳۶ص 

 در لوحى که در آن فضل . علم . ستّار . رحمت . غّفار . وّهاب —» العزيز المنيع
اسماء و صفات الهى از صفات و اسماء مظهر الهى است از قلم ابهٰى نازل. قوله 

از حق جّل فضله اظهار عنايت و مکرمت بر حسب ظاهر مشاهده : « ۱۸۶تعالٰى 
اند غافل از انکه اسم کردهاند و اينفقره را حمل بر عدم احاطۀ علميّۀ الهيّه نموده

ى على ا  ستّارم هتك استار را دوست نداشته و رحمت سابقه حجبات خلق را ندريده
يل علّت تأخير عذاب تفص اسم وّهابم و  هسبب تعويق عقاب بوداسم غّفارم لعمرى 

در لوحى مهيمن نازله  مالك اسماء  —»  على قدر معلوم اّال  اينظهور اعظم ذکر نشده
 ۱۸۷ٰى اند. قوله تعال، مظهر الهى را مالك اسماء اهلل بيان فرمودهجمال کبريائىاز قلم 



اى اهل بها مالك اسمآء ميفرمايد در اين امور تفکر نمائيد که شايد اصنام ظنون و : «
ند ثاوهام را فى الحقيق بشکنيد و باوهام تازه که معرضين بيان بآن متمّسک و متشبّ 

   —» مبتلٰى نشويد
در لوح حين افطار اشاره و شرحى در خصوص ِاّسَميْن (دو اسم ) از   الَغفار . الَقهار

اسماء الهى ميفرمايند. نظر باينکه تحقيق و اطالع به دو اسم فوق در معارف امر ابهٰى 
اى از اى خاص قرار دارد و بکثرت در الواح نزولى نيز نازل شده است. فقرهدر مرتبه

لوح نازله از قلم جمال قدم جّل جالله درج و  تحقيقى اجمالى بعمل خواهد آمد . 
ْوَت ٱلُْکل ِالٰى َنْفِسَك َو ٱلْتَقرِب ِاَليَْك َو ٰيا ِاٰلۭهْى َبْعَد ٱلۭذْى َدعَ : « ۱۸۸قوله االعلٰى 

ِك ِبَحبِْلَك َاَتْطُرُدۭنْى ٰيا َمْحُبْوۭبْى َبْعَد ٱ َمسۭذْى َوَعْدَت ۭفْى ُمْحَکِم ِکٰتاِبَك َو َبٰدايِ ٱلتِع ل
آٰياِتَك ِبَاْن َتْجَمَع ٱلُْمْشٰتاۭقيَْن ۭفْى ُسٰراِدِق  ُعُطْوَفِتَك َو ٱلُْمۭريْۭدْيَن ۭفْى ِظلِّ َمٰواِهِبَك َو 

 َو َصۭريْۭخْى َيْمَنُع َقَلۭمىْ  ِان  ٱلْٰقاِصۭديَْن ۭفْى ِخٰياِم َفْضِلَك َو َالْٰطاِفَك  َفَو ِعزِتَك ٰيا ِاٰلۭهۭى 
ُرٰها ِبَبٰداِيِع َرْحَمِتَك َو  ى ُکلٰما ُاَسکُِّن َنْفۭسْى َو ُاَبشِّ َحۭنيَْن َقلْۭبْى َقْد َاَخَذ ٱلزِّٰماَم َعْن َکّفۭ

َو ِرَك اُت َقهْ ُشْوٰناِت ُعُطْوَفِتَك َو ُظُهْوٰراِت َمْکُرَمِتَك َيْضَطِرُبۭنْى ُظُهْوٰراُت َعْدِلَك َو ُشْونٰ 
ْسَمْين َو ٱْلَمْوُصْوُف ِبٰهَذْين ٱْلَوْصَفْين َو ٰال تُٰباۭلْى  اُٰشاِهُد ِباَنَك اَْنَت ٱْلَمْذُکْوُر ِبٰهَذْين  ٱْالِ

اِر  ىْ ِباَْن تُْدعٰ  اِر َاْو ِبٱْسِمَك ٱْلَقه اِر «—» ِبٱْسِمَك ٱْلَغف ن در بر رسى مت». ِبٱْسِمَك ٱْلَقه
ْسَمْين«ديده و فهميده ميشود که قبل از اشاره به لوح بوضوح  عدادى از ت» ِبٰهَذْين  ٱْالِ

اند که عبارتند از : رحمت (ِبَبٰداِيِع َرْحَمِتَك) ؛ اسماء و صفات الهى را نام برده
عطوفت (ُشْوٰناِت ُعُطْوَفِتَك) ؛ کريم . مکرمت (ُظُهْوٰراِت َمْکُرَمِتَك) . و  چون نظر به 

قبل از آن در متن لوح مبارك بنمائيم با چند حقيقت مواجه ميشويم که علّت  هاىفقره
ْسَمْين«ذکر دو اسم  را ميتوان يافت. دعوت جهرى اهل عالم (َدُعْوَت » ِبٰهَذْين  ٱْالِ

ٱلُْکل ِالٰى َنْفِسَك) ؛ مطلب دّوم ، بنظر ميرسد که اشاره به وعود الهى در کتاب 
ى است که بشارت به جمع کردن اهل عالم در ظّل خيام مستطاب بيان و  کتب آسمان

و قباب وحدت عالم انسانيست (َبْعَد ٱلۭذْى َوَعْدَت ۭفْى ُمْحَکِم ِکٰتاِبَك َو َبٰداِيِع آٰياِتَك 
ه به رِبَاْن َتْجَمَع ٱلُْمْشٰتاۭقيَْن ۭفْى ُسٰراِدِق  ُعُطْوَفِتَك َو ٱلُْمۭريْۭديَْن ۭفْى ِظلِّ َمٰواِهِبَك) . اشا



ُشْوٰناِت ُعُطْوَفِتَك  «صريخ و حنين نفسى ميفرمايند که آن ناله و فرياد تسکين مييابد به 
در ادامۀ لوح اشاره به اضطرابى که دست ميدهد به سبب » . َو ُظُهْوٰراِت َمْکُرَمِتَك 

» ٰناُت َقْهِركَ َيْضَطِرُبۭنْى ُظُهْوٰراُت َعْدِلَك َو ُشوْ «ظهورات عدل الهى و شئونات قهر خدا 
ْسَمْين«اين ظهورات عدل و شئونات قهر الهى را به دو اسم  —  «، » ِبٰهَذْين  ٱْالِ

اِر  اِر اَْو ِبٱْسِمَك ٱْلَقه که از اسماء و صفات جالليّۀ خدا است بيان » ِبٱْسِمَك ٱْلَغف
لطانه به س اند. از متن بيان مبارك و  نيز بيانات تبيينى حضرت ولّى امراهلل جلّ فرموده

اين حقيقت پى ميبريم که لزوم  ظهورات عدل و عطوفت الهى نسبت به بندگان در 
دورۀ ظهور  امر بهائى ، منوط به دو صفت از اسماء و صفات الهى است که اولى 
غفاريّت و دومى قهاريّت است که در مناجاتى از حضرت شوقى افندى ربّانى ولّى 

  .اشاره شده است عزيز امراهلل نيز  که بعد بيايد
در لوح مفصلى از  الواح شهر صيام  اشاراتى است که ارتباط آن با لوح قبل و تحقيقى 
که در متون لوح بعمل آمد و  بيانات قلم اعلٰى اشاره به تباشير نازله در  وعود مندرجه 

اير و  س» ايّام اهلل«در کتب قبل در ذکر ظهور حضرت بهاءاهلل جّل کبريائه با آياتى نظير 
وعود در بارۀ ظهور رّب الجنود و نظاير آن، و  نيز  در کتاب مستطاب بيان در بارۀ ظهور 

لَْو ٰالُه ٰما َنزْلُت ٱْلَبٰياَن َو قُْلَت : «  ۱۸۹من يظهره اهلل است. قوله عّز اعزازه و جّل کبريائه 
َِّل ِفى ٱْلَبٰياِن ٰما ٰکاَن َمْقُصْوۭدْى ِاال َنْفُسُه َو َجٰمالُُه ِاذًا  َو َقْولَُك ٱْلَحق ُکل ِذْکِر َخْيٍر نُز

انات و نيز  در اين فقره از  بي»  َفٱْنُظْرُه َمْطرُْوحًا َبْيَن اَْيۭدْى اَْهِل ٱْلَبٰياِن ٰيا ُمْنِزَل ٱْلَبٰيانِ 
َك َو َمٰخاِزَن اَْرَسلَْت ُسَفٰراَك ِالٰى ِعٰباِدَك َو َجَعلَْتُهْم َمٰهاِبَط َوْحيِ «مبارکه در لوح : 

ِعلِْمَك َو  اَْنَزْلَت ِالَْيِهْم ُکتَُبَك َو َشَرْعَت ۭفْيٰها َشٰراِيَع اَْمِرَك َو  اَْحٰکاَمَك ِالٰى اَِن ِاْنَتَهِت 
ْيَتُه ِبَعۭلّى ۭفْى َجَبرُْوِت ٱْلَقٰضاِء َو  َملَُکْوِت  ۭذْى َسمُسُل ِبٱلٱْلُکتُُب ِالَى  ٱْلَبٰياِن َو  ٱْلر

ْرَتهُ ٱ ۭذْى َبشَرُهْم ِبٱل اَس ِالٰى َنْفِسَك َو َبشُه اَْظَهَر َنْفَسُه ِباَْمِرَك َو َدَعْى  ٱْلنْالَْسٰماِء َو ِان 
 َکِلٰماِتَك 

ِ
با مرورى اجمالى به متن لوح بوضوح ارتباط لوح » ۭفْى ُمْحَکِم آٰياِتَك َو ُمْتَقن

ّى اعلٰى توسط معرضين جمال اقدس ذيل و لوح قبل از الواح صيام نقض عهد عل
 با وجود تباشير ظهور در» َبيَْن ُطٰغاِة َخلِْقَك « ابهٰى در زمان اشراق نيّر اعظم در ميان 



ناَس َو َدَعْى  ٱلْ  «اند : آثار حضرت رّب اعلٰى را که با کلماتى روشن بآن اشاره فرموده
ْرتَ  ۭذْى َبشَرُهْم ِبٱل ۭذْى بَ  که "» هُ ۭفْى ُمْحَکِم آٰياِتَك ِالٰى َنْفِسَك َو َبشَرُهْم ِبٱل ْرَتهُ ۭفْى َبش ش

" نازله در لوح قبل مشابهت کامل دارد بيان گرديده و وا حسرتا براى  ُمْحَکِم آٰياِتَك 
کسانى که به آن جمال ازلى و  معدن وحى الهى طغيان کردندو در حفرۀ جهل اعتراض 

گون شد و به موعود  بيان و ساير اديان الهى عارف نشدند. سرن اعالمشان هبوط کرده  و
  انّهم فى ضالٍل مبين.

  مناجاتها و ادعيه صادره از قلم حضرت ولّى امراهلل جّل سلطانه
در    حّى . قهر . قدرت . يد اقتدار .  منتقم . جبّار  . قّهار . منقذ . انتقام کبير اکبر 

محبوب امراهلل روحى لعالمين له الفداه اشاره به  مناجاتى از قلم تواناى حضرت ولى 
اند . در متن مناجات تعدادى از اسماء الهى در حّق مؤمنين و  اعداء امراهلل فرموده

ک که مسئول سف  رجا و  دعاى مبارك در خصوص  قهاريت و انتقام از  کسانى است
هو : « ۱۹۰له االحلٰى اطهر شهداى امراهلل در موطن جمال مبارك بوده اند صادر . قو دم

اء ضعفائى و يگانه ملجدادرس و موالى بيهمتا ، تو  حى توانااى   الحافظ القدير
قم قطرات دم شهيدانت را منتاولياء . پناه خسته دالنى و دستگير هر درمانده بينوا. 

هم شکن و صفوف اشقيا را در…  ناجى و منقذى قهار و اسيران دام جفا راجبّارى 
اى و اصفي اشرار حقود و جسور را مقهور و نابود کنو رونقى ده .  تأليفرا جمع اوّدا 

تو شاهد و آگاهى که در اين طوفان اخير محّرکين پر … مظلوم را آزاد و سر افراز فرما 
 پا نمودند و چه آتشى بر افروختند. جّهالتدليس و علماى چون ابليس چه فسادى بر

چه رعب و آشوبى در قلوب ساده دالن بينداختند. عوام چه لئامت و دنائتى نمودند و 
اشرار بسّب و  لعن زبان گشودند و پردۀ شرم و حياء بدريدند. ابرار جام شهادت نوشيدند 
و بازماندگان بى سر و سامان زهر هر بالئى چشيدند. طفل معصوم را جسد قطعه قطعه 

ال بتاالن ساختند ، امونشين را در معرض فدا بشکلى فظيع مقتول نمودند و زنان پرده
و تاراج بردند و مسکن و ماواى بيچارگان را آتش بزدند. هيکل آغشته بخون پسر نازنين 



توان در کوچه و بازار بر خاك کشاندند و بسنان و  شمشير، آن هياکل را بدست پدر  پير نا
ين ا ، منقذ قديرمقدسه خون آلود را شرحه شرحه نمودند و بلهيب نار سپردند . اى 

بالياى متواليه تا کى و اين تضييقات شديده تا چند؟ عشاق پر شوق و انتظارت را در 
چنگ ظالمان ارض مبتال کردند. تو دانى که درماندگان را صبر و قرارى نمانده و زمام 

عزيزانت  برون آر و  آمال هشتاد ساله مشيتاز جيب اقتدار تدبير از کف برفته. پس يد 
اين امر نازنينت را بمقامى منيع برسان و مرتکبين اين … ه ده را در عرصۀ شهود جلو

بير اکبر منتقم . انتقام ک  —» بندۀ آستانش شوقى… عمل شنيع را مجازاتى سريع ده 
بديع بيانات شديد اللّحنى در  انتقام از اعداى  ۱۰۵و در لوح مبارك سنۀ   . عذاب

  ئۀ مظلوم (احبّاى الهى) لحن امر و خسران مآل آنان صادر گرديده ، و نسبت به ف
  ۵۳۸ص 

اى محبوب : «  ۱۹۱بيانات مبارکه مملّو از عطوفت و مهربانى است . قوله االحلٰى 
ابهى  سپاس تو را که از بدو اشراق امر اعز اعاليت و تاسيس بنيان قوى االرکان مقدس 
ا ر نازنينت و صدور بشارت جان افزاى جلوه نظم بديع جهان آرايت اين مشت ضعفا

با وجود هطول امطار رزايا و باليا و هبوب عواصف و قواصف ال تعد و ال تحصى و 
تتابع محن و مصائب از زجر و حبس و نهب و نفى و اسارت و سفك دماء و تسويالت 
و تعديات و دسائس  اولوالبغضاء و مهاجمه عنيف ملوك و خلفا و علما و امرا در ظل 

جامعه مناديان امر اعظمترا و سالکان سبيل جناحت مقر و ماوى بخشيدى و وحدت 
اقومترا از انشقاق و انقسام و انشعاب محافظه فرمودى و لؤلؤ  امر گرانبهايت را در 

حزب مظلومرا در … صدف ميثاق از سارقان و خائنان و اهريمنان صيانت نمودى 
 و موطن اصليت از قيود و سالسل صد ساله برهان دست تطاول ستمکار را کوتاه کن

قام کبير انت» . «…معذب فرما  کبير اکبرت انتقامادهم و  بعذابقوم ظلوم و جهول را 
اشاره به بيانات مقّدسۀ حضرت رّب اعلٰى جّل ذکره االعلٰى در قيوم االسماء » اکبر 

  .۱۹۲ ۱۰۵است . رجوع کنيد به اسرار ربّانى قاموس لوح 



  فصل هجدهم
و صفات الهى در کتب فلسفه و متکلمين مونه هائى از منابع مطالعه در اسماء ن

  اسالم و  يهود و نصارى
)  کتاب االسماء و الصفات. تاليف ابى بکر احمد بن الحسين بن على البيهقى . ۱(
الحسنى للرازى. تاليف فخرالدين محمد بن عمر الخطيب الرازى.  ) شرح اسماءاهلل۲(
) حکمت الهى. ۴حلّى. ( ) کشف الفوائد فى شرح قواعد العقائد. تاليف عّالمه۳(

) ۶سينا. () الشفآء. تاليف حکيم ابو على۵تاليف محّي الدين مهدى الهى قمشۀ. (
 . فلسفۀ علم کالم. تاليف ولفسن (نظرات کليّۀ متکلمين يهودى و مسيحى و اسالم

)  درة ۷ترجمه احمد آرام. اصل بزبان انگليسى. انتشارات دانشگاه هاروارد). (
) شرح االسماء الحسنى. تاليف مّال ۸تاليف عبدالرحمن جامى. ( .۱۶۷الفاخرة  ص 

) کتاب قّرة ۱۰) االنسان الکامل. تاليف عبدالکريم جيالني. (۹هادى سبزوارى. (
العيون. المقالة الثّانية فى صفاته و اسٰمائه سبحانه. تاليف مّال محسن فيض کاشانى. 

لتّوحيد. تاليف شيخ صدوق. ) کتاب ا۱۲) اصول کافى. تاليف شيخ کلينى.  (۱۱(
لى حنيفه. شرح کتاب فقه االکبر. تاليف االمام مّال ع) الفقه االکبر . تاليف ابو۱۳(

) گنجينۀ از تلمود . تاليف: ۱۵) اصول الّدين. تاليف عبدالقاهر بغدادى. (۱۴قارى. (
 راب ، دکتر ، ا ، کهن.
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  .۷۳ – ۷۴رساله تسبيح و تهليل ص   ۱۸۸
    .۴۲و  ۳۸و  ۳۷رساله تسبيح و تهليل صص   ۱۸۹
  .۱۱۵. مؤسسه مطبوعات بهائى هند. رضوان ۴۰و ۴۶جذبات شوق  ص   ۱۹۰



  .۳ – ۶. بديع صص ۱۰۵لوح مبارك سنه   ۱۹۱
  .۲۱۳ – ۲۱۴بديع. ص  ۱۰۵. قاموس توقيع سنه ۱اسرار ربانى ج   ۱۹۲
  . تاليف ولفسن (ترجمه).۱۲۵فلسفه علم کالم ص   ۱۹۳
  .۲۴۲ص  ۲رحيق مختوم ج   ۱۹۴
  .۱۴۲ص  ۱رحيق مختوم ج   ۱۹٥
  .۳۲۱ص  ۱فمعين ج   ۱۹٦
  ٥٤١ص 

  صورت عالئم اختصارى
  آثار قلم اعلٰى : آ. ق. اعلىٰ 

  آثار قلم اعلٰى : آ. ق. ا.
  ه . ق.  هجرى قمرى:

  مطبوعات امرى : م . م. م . امرىمؤّسسه ملى 
  فرهنگ معارف اسالمى : فمعارف

  فرهنگ معين : فمعين
  لغت نامه دهخدا : لدهخدا

  بديع : ب
  م : مکاتيب

  مفاوضات عبدالبهاء : مفاوضات
  صفحه : ص

  صفحات : صص 
  جمع : ج
  جلد : ج
  مجلد : ج

  ه . ش : هجرى شمسى



  ه . ق : هجرى قمرى
  نوينفرهنگ جامع نوين : فجامع 

  التعريفات : التعريفات السيد على بن محّمد الجرجانى
  مفردات فى غريب القرآن : مفردات

  تفسير شيخ ابوالفتوح رازى : تفسير رازى
  وعدة االبرار : کشف االسرار کشف االسرار

  ٥٤٢ص 
  و منابع مآخذ .مشخصات کتب 

  آثار امر بهائى

   
 آثار حضرت بهاءاهلل جّل ذکره  - ۱

  .اقدس کتاب مستطاب
  طبع بمعرفة ( فرج اهلل ذکى الکردى ) بمصر. کتاب مستطاب ايقان :

 ١٣٠ى مطبوعات امرى سنه : طبع  مؤسسه ملّ  ( کتاب مبين ) ١جلد  آثار قلم اعلىٰ 
  بديع.

  ه . ق . ١٣١۴: طبع مطبع الناصرى بمبئى سنه  ٢جلد  آثارقلم اعلىٰ 
  بديع. ١٢١امرى سنه ى مطبوعات سه ملّ سّ ؤ: طبع م ٣جلد  آثارقلم اعلىٰ 

ط.  - ٢٨۴: جلد زرکوب . بدون ناشر ،  لوح شيخ محمد تقى نجفى ( ابن ذئب )
  .۲۲ – ۲۳چاپ جديد صص 

: بسعى محي الدين صبرى کردى سنندجى کانيمشکانى. مجموعه الواح مبارکه
  ه. ١٣٣٨ذو القعده سنه  ٩مطبعۀ سعادة . قاهره. مصر. فى 

  ه ) : بى ناشر بى تاريخ.( مجموعه الواح مبارک اشراقات
  ( مجموعه الواح مبارکه ) : بى ناشر بى تاريخ. اقتدارات



بديع. با اعراب گذارى و  ١٢١سه ملى مطبوعات امرى سنه : طبع مؤسّ  لوح سلطان
  لغتنامه ، تنظيم عزيزاهلل سليمانى اردکانى. 

  .بديع ٧٦: بسعى فرج اهلل ذکى الکردى . طبع مصر سنه  ادعيه حضرت محبوب
ى نشر آثار امرى. : تاليف عبدالحميد اشراق خاورى. لجنه ملّ  ١بين جلد اذکار المقرّ 

  بديع. ١١۴سنه 
: منشورات دارالنشر البهائية فى البرازيل. الطبعة االولٰى . سنه ٣لئالى حکمت جلد 

  بديع. ١۴٨
  ميالدى. ۱۹۸۵: مؤّسسه مطبوعات بهائى هند. چاپ سّوم  درياى دانش

. لجنه الواح جمال اقدس ابهٰى که بعد از کتاب اقدس نازل شده مجمُوعه اى از
  يع.بد ۱۳۷ –ول اآلمان. نشر  –نشر آثار امرى بلسان فارسى و عربى. النگهاين 

. لجنه نشر آثار امرى بلسان فارسى و عربى. منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل
  بديع. ١۴١النگهاين . آلمان. نشر اول . سنه 

  .Zero Palm Press, ۱۴۸ B.E  : کتاب بديع
 
  جّل ذکره  اعلىٰ  آثار حضرت رّب  - ۲

  : بى ناشر. بى تاريخ. کتاب مستطاب بيان فارسى
. ملّى مطبوعات امرى ه. منتخباتى از آثار حضرت نقطه اولٰى.  مؤّسسقيّوم االسماء

  بديع. ۱۳۴
  .۵۳. مجموعه يکصد جلدى شماره تفسير سورة الکوثر

  
  عبدالبهاءآثار حضرت  - ۳

: بسعى فرج اهلل ذکى الکردى. مطبعة (کردستان ۱حضرت عبدالبهاء جلد مکاتيب
  ه . ق . ١٣٣٠العلمية ) 



: بسعى فرج اهلل ذکى الکردى. مطبعة (کردستان ٢مکاتيب حضرت عبدالبهاء جلد 
  ه . ق . ١٣٣٠العلمية ) 

ان (کردست: بسعى فرج اهلل ذکى الکردى. مطبعة ۳مکاتيب حضرت عبدالبهاء جلد 
  ه . ق . ١٣٣٠العلمية ) 

  بديع.  - ۱۲۱: مؤُسسه ملّى مطبوعات امرى. سنه ۴مکاتيب حضرت عبدالبهاء جلد 
  بديع. - ۱۳۳: مؤُسسه ملّى مطبوعات امرى. سنه ۶مکاتيب عبدالبهاء جلد 

: باهتمام : کليفورد بارنى. مطبعه بريل. شهر ليدن.  عبدالبهاء حضرت مفاوضات
  .۱۹۰۸هلند. سنه 

  
  آثار حضرت ولى امراهلل - ۴

: مجموعه توقيعات مبارکه حضرت ولّى امراهلل. خطاب به احبّاى  بديع ١٠١لوح قرن 
بديع  ۱۴۹آلمان.  –شرق . لجنه ملّى نشر آثار امرى بلسان فارسى و عربى. النگهاين 

  ميالدى ۱۹۹۲ –
  بديع. ١٠۵: لجنه ملى نشر آثار امرى. طهران  بديع ١٠۵لوح سنه 
  بديع. ١٢٢( گاد پاسز باى ) : لجنه ملى نشر آثار امرى. نشر دوم . طهران  قرن بديع
 بديع. ١۴۴: نشر سوم . النگهاين . آلمان  دور بهائى
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  آثار مولفين بهائى 



. تلخيص تاريخ نبيل زرندى : ترجمه و تلخيص : عبدالحميد اشراق مطالع االنوار
  بديع.  – ۱۱۷خاورى. لجنه ملّى نشر آثار امرى. 

: تاليف حضرت ابوالفضائل گلپايگانى . بنفقة الحاج عبدالکريم الطهراني و  فرائد
  ميرزا علي محمد الشيرازي. طبع بمطبعة هنديه بشارع المهدى باالزبکيه.

ثار امرى. ى نشر آ: تأليف عبدالحميد اشراق خاورى. لجنه ملّ  رساله تسبيح و تهليل
  بديع. ١٠۵طهران. ايران. سنه 
ى نشر آثار امرى. : تأليف عبدالحميد اشراق خاورى. لجنه ملّ  ۴مائده آسمانى جلد 
  بديع. ۱۰۴طهران. ايران. سنه 

هران. ى نشر آثار امرى. طليف عبدالحميد اشراق خاورى. لجنه ملّ أ: ت رساله ايام تسعه
  بديع. ١٠۵ايران. سنه 

عبدالحميد اشراق  : تاليفبديع ۱۰۱اموس توقيع منيع ق.  ٢و  ١رحيق مختوم ج 
مؤّسسه ملى نشر آثار امرى. سنُه  -بديع   ١٠٣ى نشر آثار امرى. سنه خاورى. لجنه ملّ 

  بديع. ١٣۱
: تاليف عبدالحميد اشراق بديع ۱۰۵اموس توقيع منيع ق. ۲و  ۱اسرار ربّانى ج 

   .بديع ١۱۸امرى. سنه  مطبوعاتى ملّ  مؤّسسهخاورى. 
ى مطبوعات سه ملّ تأليف فاضل مازندرانى. مؤسّ : ۴و  ۳و  ۲و  ۱ج اسرار االٓثار 
  بديع. ١٢٧امرى. سنه
  بديع. ١٢١ى مطبوعات امرى. سنه سه ملّ : تأليف فاضل مازندرانى.  مؤسّ  امر و خلق

  بديع. ١١۶ى بهائيان ايران سنه : محفل ملّ  ٨و  ٧اخبار امرى شماره 
 –ران ار امرى. طه.  تأليف نصراهلل رستگار. لجنه ملّى نشر آثتاريخ صدر الصدور

  شمسى. ۱۳۲۶ –بديع  ۱۰۴ايران. سنه 
. : تأليف محمد على فيضى خطابات قلم اعلٰى در شأن نزول الواح ملوک و سالطين

  شمسى. ۱۳۳۶بديع. مهر ماه  ۱۱۴شيراز ، شهر المشية 



: تأليف عبدالحميد اشراق خاورى. مؤّسسه ملّى مطبوعات امرى. سنه  قاموس ايقان
  بديع. ۱۲۸
: تأليف عبدالحميد اشراق خاورى. مؤّسسه ملّى مطبوعات امرى. سنه  ضراتمحا
 بديع. ۱۲۰

: اثر جناب فاضل قائنى نبيل اکبر. مؤّسسه ملّى مطبوعات امرى. سنه  قصيده تائيه
  بديع. -۱۲۰

: تأليف جناب عبدالحميد اشراق  جنّات نعيمو شرح آن موسوم به  اشعار جناب نعيم
  بديع. ۱۳۱ م . م . م . اخاورى. 

بديع.  از  ۱۴۷: تأليف : دکتر وحيد رأفتى. شهر الّرحمة  مآخذ اشعار در آثار بهائى
  انتشارات مؤّسسه معارف بهآئى بلسان فارسى.

و نشر  چاپ ه: تأليف صادق عرفانيان. انتشارات : عصر جديد.  مؤّسس نافه مکنون
  بديع. ۱۵۷آلمان.  –کتاب. دارمشتاد 

 ۱۵۸عرفانيان. انتشارات : ايمجز اينترنشنال. شهر الشرف  : تأليف صادق صريرات
 ميالدى. ۲۰۰۱بديع. دسامبر 

Shoghi Effendi: Recollections by Ugo Giachery. MCMXXII. 
GEORGE ROLAND. OXFORD.  

  آثار غير بهائى 
  کتب مقدسه  - ١

کتاب مقدس ( کتب عهد قديم و جديد ) : بهمت انجمن پخش کتب مقدسه در 
  ميالدى. ١٩٠۴يان ملل م

  (ترجمه عربى). ISBN  086660 400-6. 1982 LBIاالنجيل ( کتاب الحياة ) : 
  شمسى. ١٣٣٧قرآن مجيد ( کشف االٓيات) : کتابفروشى حاج محمد على علمى 
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 ..Multilingual Quran :مپيوترىقرآن مجيد . قرآن کا



 Parsquran. comپارس قرآن. 
  
  کتب تفسير قرآن کريم  - ۲

تفسير صافى : تأليف مال محسن فيض کاشانى . منشورات المکتبة االسالمية چاپ 
  ه. ش .  ١٣۶٢ششم. 

ه .  ١۴١١تفسير کبير:  تأليف فخر الدين محمد رازى . مکتب االعالم االسالمى 
  ش. 

 منهج الصادقين : تأليف فتح اهلل کاشانى. تصحيح على اکبر غفارى . انتشاراتتفسير 
  علميه اسالميه.

تفسير رازى : تأليف ابوالفتوح رازى . تصحيح و حواشى مهدى الهى قمشۀ . چاپخانه 
  شمسى. ١٣۴٠محمد حسن علمى. چاپ سوم 

أليف ت : رى )کشف االسرار وعدة االبرار ( معروف به تفسير خواجه عبداهلل انصا
ابوالفضل رشيد الدين ميبدى. بسعى و اهتمام على اصغر حکمت. موسسه انتشارات 

  ه . ش . ١٣٧١امير کبير. چاپ پنجم 
تفسير مجمع البيان: تأليف شيخ ابو على الفضل بن الحسن الطبرسى. ترجمه دکتر 

  احمد بهشتى .  ناشر : مؤّسسه انتشارات فراهانى.
  ٥٤٤ص 

: تأليف  ابى النصر محّمد بن مسعود بن عيّاش الّسلمى السمرقندى. تفسير العيّاشى 
المعروف بالعيّاش. به تصحيح و تحقيق الحاج السيّد هاشم رسولى محّالتى.  

  المکتبة االسالميّة.طهران
انوار التنزيل و اسرار التأويل المعروف بتفسير بيضاوى : تأليف  ناصرالّدين أبي سعيد 

ن محّمد الشيرازي البيضاوي. و بهامشُه  حاشية  العّالمة أبي الفضل عبداهلل بن ُعَمر  ب
  القرشي الّصديقي الخطيب المشهور بالکازروني.  دار صادر . بيروت



تفسير غرائب القرآن و رغاب الفرقان : تأليف  نظام الّدين الحسن بن محّمد بن حسين 
  .۱۹۹۶ لبنان. –القّمي النيسابوري . دارالکتب العلمية . بيروت 

تفسير روح البيان : تأليف  الشيخ اسماعيل حقى البروسوى.  احياء التراث العربى. 
  ميالدى. ۱۹۸۵لبنان. الطبعة السابعة  –بيروت 

 اهلل محمود بن عمر الزمخشرى. انتشارات شرکت صحافىرتفسير کشاف : تأليف : جا
  نوين.

  
  و احاديث اسالمى  الّدين کتب اصول - ٣

ليف ابى جعفر محمد بن يعقوب بن اسحق الکلينى الرازى . با تأ اصول کافى :
  ترجمه و شرح سيد جواد مصطفوى. دفتر نشر فرهنگ اهل بيت عليهم السالم.

اصول الّدين : تأليف  أبى منصور عبدالقاهر بن طاهر التِميمي البغدادي.  دارالکتب 
  لبنان. -العلمية. بيروت 

مجلسى . طبع دارالکتب االسالمية. المکتب بحار االنوار : تاليف محمد باقر 
  االسالمية .

جامع الصغير فى أحاديث البشير النّذير : تأليف : جالل الّدين عبدالّرحمن بن أبى 
بکر السيوطى.  و بالهامش : کنوز الحقائق فى حديث خير الخالئق لالمام عبدالرءوف 

  المنارى. دار الکتب العلمية. الطبعة الرابعة.
داود : أبي داوود سليمان بن االٔشعث الَسجستانى االٔزدي. مراجعة و ظبط سنن ابى 

  و تعليق : محّمد محيى الّدين عبدالحميد. مکتبة الرياض الحديثة بالرياض.
فتح البارى بشرح صحيح بخارى : شيخ االسالم شهاب الدين . صحيح بخارى 

بع العربى . بيروت طاحمد بن على بن محمد بن حجر العسقالنى . دار احياء التراث 
۴ .١٩٨٨.  

  .٢صحيح مسلم بشرح النّوى : دار احياء التراث العربى . بيروت طبع 



 ١٩٩٣المسند الجامع : طبع  دارالجيل لطباعة والنشر و التوزيع. بيروت الطبعة االولٰى 
  م.

مسند : تاليف امام احمد حنبل  أبي عبداهلل الشيباني. دار االحياء التراث العربي. 
  ميالدى. ۱۹۹۳لبنان. الطبعة الثانية.  –بيروت 

تأويل مختلف الحديث : تأليف  أبي محّمد عبداهلل بن مسلم بن قتيبة. دار الکتب 
  لبنان. –العلمية. بيروت 

احتجاج طبرسى (ترجمه و شرح) : تأليف : نظام الّدين احمد غّفارى مازندرانى. 
  لحرمين. چاپخانه مهر استوار قم.بين ا  -منشورات: المکتبة المرتضوية. طهران 

تحف العقول َعِن الرسُوِل : تأليف  أبو محّمد الحسن بن على بن الحسين بن ُشعبِة 
 –على اکبر غّفارى. دارالکتب االسالمية. طهران  .الحّرانى. با تصحيح و تعليق 

  هجرى. چاپخانه حيدرى. طهران. ۱۳۷۶
ات: مؤّسسة االعلمى للمطبوعات. مصباح الشريعة  لالمام جعفر صادق : منشور

  ميالدى. ۱۹۸۰ -۱۷۲۰ب  –لبنان. ص  –بيروت 
مستدرك الوسائل : تصنيف  الحاج ميرزا حسين النّورى الّطبرسّى. من منشورات : 

  قم. –المکتبة االسالمية . مؤّسسه مطبوعاتى  اسماعيلين . ايران 
  لبنان -االحاديث الُقدّسية : دارلکتب العلمية. بيروت 

کتاب التوحيد : تاليف ابى جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى 
(الصدوق) . بتصحيح سيد هاشم الحسينى الطهرانى. منشورات جماعة المدرسين 

  فى حوزة العلميّة فى القم المقدسة.
معانى االخبار :  تاليف ابى جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى  ( 

صحيح على اکبر غفارى. انتشارات اسالمى وابسته بجامعه مدرسين الصدوق ) . بت
  هجرى شمسى. ١٣۶١حوزه علميه قم. 

کشف الغمة  فى معرفة االئّمة : تأليف عّالمه ُمحّقق َارَبلى. با ترجمه و شرح فارسى 
  على بن حسين َزوارئى. انتشارات اسالميّه. 



ٰى الُمحّقق َابى الحسن علّى بن عيسکشف الغَمة فى معرفة االئمة : تأليف : العّالمه 
بن ابى الفتح َارَبلى. و علّق عليه الفاضل المحّقق الحاج السيّد هاشم رسولى. الناشر 

  قم. –هجرى قمرى. المطبعة العلمية  ۱۳۸۱: مکتبة بنى هاشمى. تبريز . سنة 
. ىنوادر االخبار فيما يتعلق باصول الدين : تاليف محسن بن مرتضى الفيض الکاشان

تحقيق مهدى االنصارى القّمى. مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى ( پژوهشگاه 
  شمسى. ١٣٧٠) 

اعالم الورٰى بأعالم الهدٰى : تاليف ابى على الفضل بن الحسن الّطبرسى. المکتبة 
  ه . ق . چاپخانه حيدرى. ١٣٣٨االسالمية. 

وت . بوعات . بيرمصباح الشريعة لالمام الصادق : منشورات مؤسسة العلمى للمط
  لبنان.

نهج الحق و کشف الصدق : تاليف الحسن بن يوسف المطهر الحلّى. علق عليه 
  ه. ١۴٠٧الشيخ عين اهلل الحسينى االُرَموي. من منشورات دارالهجرة. ايران. قم . 

  ٥٤٥ص 
االيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة : تأليف الشيخ محمد بن الحسن الحّر 

حمد فارسى بقلم ا هصحيح حاج سيد هاشم رسولى محالتى. با ترجمالعاملى. بت
  ش. ١٣۴١جنّتى. المطبعة العلمية  القم 

الفقه االکبر : تاليف ابى حنيفة النعمان بن ثابت الکوفى. الطبعة الثانية . بمطبعة  
  ه . ١٣٧٣مجلس دائرة المعارف العثمانية . بحيدر آباد الدکن. الهند . سنة 

قه االکبر: تأليف مال على قارى الحنفى. طبع دارالکتب العلمية . شرح کتاب الف
  ه . ١۴٠١بيروت . لبنان. 

مصابيح االنوار فى حّل مشکالت االخبار : تاليف سيد عبداهلل شبّر. انتشارات 
  بغداد ). -کتابفروشى بصيرتى قم. ( مطبعة الزهراء 

العلمية  البغدادي . دارالکتباصول الدين : تاليف ابى منصور عبدالقاهر بن التميمي 
  ه . ١۴٠١. بيروت . لبنان . چاپ سوم . 



حيات القلوب : تاليف محمد باقر مجلسى . مؤسسه مطبوعات علمى . چاپ دوم 
١٣۶٣.  

مبادى فقه و اصول : تاليف دکتر عليرضا فيض استاد دانشگاه طهران . انتشارات 
  . ١٨۵٠دانشگاه طهران . شماره 

أليف محمد بن عمر  فخرالدين رازى. منشورات ُکُتبى النّجفى. قم عصمة االٔنبياء : ت
  مطبعة الشهيد.

تنزيه االنبياء: تأليف سيّد مرتضٰى (علم الهدى).  ترجمه امير سلمانى رحيمى. 
  انتشارات آستان قدس رضوى.

  : مرکز تحقيقاتى کامپيوترى علوم اسالمى.۲جامع االحاديث. نور 
  
  کتب  علوم قرآن  -  ٤

: تأليف جالل الدين عبدالرحمن سيوطى. ترجمه  االتقان فى علوم القرآن (ترجمه)
  ه . ش . ١٣۶٣سيّد مهدى حائرى قزوينى . انتشارات امير کبير . چاپ اول . 

المفردات فى غريب القرآن : تأليف راغب اصفهانى . تحقيق و ضبط محمد سيد 
  گيالنى . چاپ مکتبة مرتضوية .

فضل ُحبيش تفليسى . بکوشش دکتر مهدى محقق . انتشارات وجوه قرآن : ابوال
  ه . ق. ١٣۹۶حکمت . چاپ دوم . 

التبيان فى غريب اعراب القرآن :  تأليف ابوالبرکات بن االنبارى. تحقيق دکتر طه 
  شمسى. ۱۳۶۲قم.  –عبدالحميد طه. انتشارات الهجرة. ايران 

انتشارات امير کبير. طهران، اعالم قرآن : تأليف : دکتر محمد خزائلى. مؤّسسۀ 
۱۳۷۱.  

کتاب االسماء والصفات : تأليف ابى بکر حسين بن على بيهقى. انتشارات دار احياء 
  التراث العربى . بيروت.



ين رازى . منشورات مکتبة الکلّيات االزهرية . شرح اسماء الحسنى : تأليف فخرالدّ 
  قاهره.

  وارى. مکتبة بصرتى. قم. ايران.حاج مّال هادى سبز شرح اسماء الحسنى : تأليف
  
  ادبى  -منطق  -کالم  -کتب فلسفه  -   ۵

  اسرار الحکم. تأليف حاج مّال هادى سبزوارى. کتابفروشى اسالميّه. طهران.
الملل و نحل: تأليف  محّمد بن عبدالکريم بن أبي بکر أحمد شهرستانى. تحقيق 

  دى.ميال ۱۹۸۶محّمد سيّد گيالنى. دار الصعب. بيروت.  
توضيح الملل ( ترجمه ملل و نحل شهرستانى ) : تأليف مصطفى بن خالقداد هاشمى 
عباسى . مقدمه و تصحيح و تحقيق و تکميل و ترجمه سيد محمد رضا جاللى نائينى 

  ه . ش . ١٣٧٣. چاپ اقبال . چاپ چهارم  
تر جواد کالفرق بين الفرق ( ترجمه ) : تأليف ابو منصور عبدالقاهر بغدادى . ترجمه د

  . انتشارات امير کبير.شمسى  ١٣۴۴مشکور . چاپ دوم 
احياء علوم الدين ( ترجمه ) : تأليف ابو حامد محمد غزالى . ترجمه مؤيد الدين 
محمد خوارزمى . بکوشش حسين خديو جم . چاپ دوم . انتشارات علمى و 

  فرهنگى .
روشى آرام ) . کتابفکيمياى سعادت : تأليف ابو حامد محمد غزالى ( تصحيح احمد 

  .١٣٣۵مرکزى . چاپ هفتم سال 
منطق : تأليف محمد رضا مظفر ( ترجمه : منوچهر صانعى دّره بيدى ). انتشارات 

  حکمت.
  منطق صورى : تأليف دکتر محمد رضا خونسارى. انتشارات دانشگاه طهران.

.  : تأليف دکتر مهدى محقق ٣٩سلسله دانش ايرانى  دومين بيست گفتار شماره 
  .١٣۶٩موسسه مطالعات اسالمى دانشگاه مک گيل با همکارى دانشگاه طهران . 

  حکمت الهى : تأليف مهدى الهى قمشۀ. انتشارات اسالمى.



 لِحلّۭى. ترجمه : جعفر وجدانى.اِ لى بن الُمّطهر العّالمة عالَفين: تأليف يوسف ابْن 
  انتشارات : سعدى و محمودى.
المه حلّى مع شرحيه ( النافع يوم الحشر لمقداد بن الباب الحادى عشر : تأليف ع

عبداهلل السيورى ) . مقدمه و تحقيق دکتر مهدى محقق. موسسه چاپ و انتشارات 
  ه . ش . ١٣٧٢آستان قدس رضوى. چاپ سوم  

  تاريخ ادبيات ايران : تأليف دکتر ذبيح اهلل صفا.  انتشارات فردوس. 
  ٥٤٦ص 

فاضل تونى استاد دانشگاه طهران. انتشارات مولٰى. الهيات : تأليف  محمد حسين 
  .۱۳۶۰طهران 

. نگارش جواد مصلح. ۲و ۱کتاب اسفار. تلخيص و ترجمه اسفار مّال صدرا جلد 
  .۱۳۵۳. چاپ دوم. طهران ۶۲۸ – ۴۶۸انتشارات دانشگاه طهران. شماره 

ور شرح  منظومه حکمت (شرح غرر الفرائد) حاّج مّال هادى سبزوارى. قسمت ام
م مهدى محّقق و توشى هيکو ايزوتسو.  انتشارات دانشگاه طهران شماره امتعاّمه. باه
  .۱۳۶۹. طهران ۲۰۷۴

محمد تقى دانش پژوه.  هيش و ديباچارئيس ابن سينا.  با ويرلالنجات : شيخ ا
  . ۱۸۶۳انتشارات دانشگاه طهران شماره 

» بن ميمونداللة الحائرين ا« شرح بيست و پنج مقّدمه  در اثبات بارى تعالٰى از  کتاب
از عبداهلل محّمد بن ابى بکر بن محّمد تبريزى. باهتمام مهدى محّقق. با ترجمۀ 

).. ۲۶. سلسله دانش ايرانى شماره (۱۳۶۰فارسى از سيّد جعفر سّجادى. طهران 
  مؤّسسۀ مطالعات اسالمى دانشگاه مک گيل.

. : دکتر حسن ملکشاهىتهذيب المنطق تفتازانى (ترجمه و تفسير) : نگارش 
  .۱۶۵۱انتشارات دانشگاه طهران شماره 

کتاب النّفس و الّروح و شرح قواهما : تأليف فخرالّدين محمد بن عمر الّرازى. تحقيق 
  .۱۳۶۴(الدکتور) محمد صغير حسن المعصومى. طهران ، 



اشارات و تنبيهات ابن سينا (ترجمه و شرح) : نگارش دکتر حسن ملکشاهى. سروش. 
  .۱۳۶۸تشارات صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران. طهران ان

الدرة الفاخرة: تأليف  عبدالّرحمن جامى و شرح عبدالغفور الرى و حکمت اعتماديّه. 
ک گيل. مؤّسسه مطالعات اسالمى ، شعبه دانشگاه طهران. سلسله دانش مدانشگاه 

  . زير نظر مهدى محقق و چارلز آدامز.۱۹ايرانى شماره 
  مّال عبدالّرزاق الهيجى. انتشارات اسالميّه. طهران.  راد : تأليفگوهر م

اوائل المقاالت فى المذاهب  و المختارات. شرح عقائد الّصدوق : تاليف الشيخ 
  شمسى هجرى. ۱۳۳۰مفيد  محّمد بن النعمان . مطبعه رضائى . تبريز 

لى.  الحّر العام االيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة تأليف : محّمد بن الحسن
صححه و اشرف على طبعه الحاج السيّد هاشم الّرسولى المحّالتى. المطبعة العلمية 

  قم -
گنجينۀ از تلمود : تأليف : راب . دکتر ، ا ، کهن. ترجمه بفارسى. ناشر : يهودا 

  .۱۳۵۰حى. مهرماه 
ى.  مجلسحيوة القلوب . زندگانى محّمد پيامبر اسالم : تأليف عّالمه محّمد باقر 

  انتشارات : کتابفروشى و چاپخانه على اکبر علمى.
  سيرة النّبويّه (ترجمه) : بقلم  سيّد هاشم رسولى. ناشر : کتابخانه  اسالميه .

زندگانى محّمد : تأليف : دکتر محّمد حسين هيکل. مترحم : ابوالقاسم پاينده. 
  شرکت چاپخانه علمى.

. با ترجمه فارسى» : ص«رسول اکرم نهج الفصاحة. مجموعه کلمات قصار حضرت 
  شمسى. ۱۳۶۲مترجم ابوالقاسم پاينده. ناشر : سازمان انتشارات جاويدان. 

جواهر االسرار و زواهر االنوار. شرح مثنوى مولوى : تأليف : کمال الّدين حسين بن 
حسن خوارزمى. مقّدمه و تصحيح و تحشيه  و فهرستها از : دکتر جواد شريعت. مؤّسسه 

  اراتى مشعل اصفهان.انتش



تاريخ و عقايد اديان  و مذاهب سامى : تأليف : کمال الدين بخت آور. چاپخانه 
  گيالن . طهران.

ش خ الرئيس ابن سينا. باهتمام عبداهلل نورانى .  سلسله دانيالمبدأ و المعاد : تأليف ش
 ه)  . مؤّسسۀ مطالعات اسالمى دانشگاه مک گيل با همکارى دانشگا۳۶ايرانى (

  .۱۳۶۳طهران .  طهران 
فلسفه علم کالم : تأليف : َهرى ُاسترين ولفسن.  ترجمه : احمد آرام. انتشارات 

  الهدى.
فى المباحث الکالميّة : تأليف جمال الّدين ابن عبداهلل االسدى  ةاللّوامع االلهيّ 

  الّسيُورى الحلّى.
ديع تصحيحات و حواشى ب فيه ما فيه : موالنا جالل الّدين محّمد مشهور به مولوى. با

الّزمان فروزانفر استاد دانشگاه طهران. مؤّسسۀ انتشارات امير کبير. چاپ ششم : طهران 
-  ۱۳۶۹.   

تاريخ ادبى ايران : تأليف ادوارد براون. مؤّسسه انتشارات امير کبير.  ترجمۀ على پاشا  
  ۱۳۵۸صالح. چاپ اول : 

دهخدا. انتشارات امير کبير . چاپ پنجم. امثال و حکم : تأليف عّالمه على اکبر 
 چاپخانه سپهر ، طهران.
. چاپ ۲۹۶استاد ابراهيم پور داود. انتشارات اساطيرشماره  هرَمزد نامه  : نگارش

  اول.
امثال و حکم. تاليف عالمه على اکبر دهخدا. انتشارات امير کبير. چاپ پنجم. 

۱۳۶۱.  
اى ى و اهتمام گاى ليسترانج. ناشر دنينزهة القلوب. األيف: حمداهلل مستوفى. بسع

  .۱۳۶۲کتاب. 
  کتب عرفان و تصوف  - ٦

  يه : ابن عربى . دار صادر. بيروت.فتوحات مکّ 



انوار جليّه : تأليف مال عبداهلل مدرس زنوزى. بتصحيح سيد جالل الدين آشتيانى.  
  انتشارات امير کبير.

. طهران. بتصحيح هنرى کربنشرح شطحيّات: تصنيف شيخ روزبهان بقلى شيرازى. 
  ميالدى. ۱۹۸۱شمسى/  ۱۳۶۰انجمن ايرانشناسى فرانسه در طهران. 

 ۵۴۷ص 
لمعات :  فخر الّدين عراقى. به انضمام سه شرح از شروح قرن هشتم هجرى. با مقّدمه 

  شمسى. ۱۳۷۱و تصحيح : محّمد خواجوى. انتشارات مولٰى . چاپ دّوم. 
شيخ فريد الّدين محّمد عّطار نيشابورى. به اهتمام: سيّد منطق الّطير  . مقامات طيور: 

  ۱۳۷۱صادق گوهرين. شرکت انتشارات علمى و فرهنگى. چاپ هشتم: 
حضراِت الُقدس :  تأليف نورالّدين عبدالّرحمان جامى. مقّدمه ،  نفحات االنس من

. ۱۳۷۰–تصحيح و تعليقات : دکتر محمود عابدى. انتشارات اطالعات. طهران 
  دوم. چاپ

تأليف : دکتر عبدالحسين زرکوب.  مؤّسسه انتشارات امير کبير.  ارزش ميراث صوفيه
  .۱۳۶۹چاپ ششم. طهران 

تمهيدات: تأليف عين القضاة. با مقدمه و تصحيح و تحشيه و تعليق : دکتر عفيف 
. چاپخانه گلشن.  ناشر : انتشارات ۱۳۷۳ُعَسيْران. کتابخانه منوچهرى. چاپ چهارم 

  ى.منوچهر
  
  کتب تاريخ  - ۷

  ناسخ التواريخ : تاليف ميرزا محمد تقى سپهر ملقب به لسان الملک.
روضة الصفاى ناصرى : تصنيف مير محّمد بن سيّد برهان الّدين خواند شاه (الشهير 

  بمير خواند).  از انتشارات : مرکزى . خيام . پيروز.
شرکت  سم پاينده. با همکارىتاريخ عرب : تأليف  فيليپ خورى ّحتّى. ترجمه ابوالقا

  .انتشارات علمى و فرهنگى.  چاپ سّوم



افظ. ات : کتابفروشى حيتاريخ جهان آرا : تأليف قاضى احمد غفارى قزوينى. از نشر
  نه نيکواشمسى. چاپخ ۱۳۴۳طهران 

  تاريخ حبيب السير: تاليف خواند مير. کتابفروشى خيام.
  البرز.تاريخنامه طبرى : ترجمه محمد روشن . نشر 

  تاريخ بزرگ جهان : تأليف کارل گريمبرگ. ترجمه . انتشارات يزدان.
معجم البلدان : للشيخ االمام ِشهاِب الّدين أبي عبداهللِ ياقوِت بن عبداهللِ الَحموي 

  .الّرومى البغدادى. دار صادر. بيروت
  کتب لغتنامه و فرهنگ . دستور زبان و صرف و نحو - ۸

. ه١٣٥٢دکتر محمد معين . موسسه انتشارات امير کبير. فرهنگ فارسى : تأليف  
  ش.

  لغتنامه دهخدا : تأليف على اکبر دهخدا.
  د على بن محمد جرجانى . انتشارات ناصر خسرو . طهران.التعريفات : تأليف سيّ 
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کوشش و مجاهدتيست مقّدماتى در تحقيق متون مکاتيب مبارکه حضرت سْراهلل االعظم عبدالبهاء  نافه تبيين
ارواحنا فداه و ارتباط آن با آثار نزولى و  معارف ساير اديان و کتب فلسفه و کالم است. مؤلّف در اين اثر تحقيقى 

وش تحقيقى  ر پنجقيقات را در چهل و و مستند تحقيقى باختصار در متون الواح مبارکه بعمل آورده و حاصل تح
طبقه بندى نموده است. تبيينات مبارکه شامل مسائل در مبادى و اصول از قبيل الوهيّت و مظهريّت شامل 

مظاهر  عصمت ذاتى کبرى استدالالت کالمى و  استدالل نقلى با نقل آيات قرآن کريم و  احاديث ائّمۀ اطهار ،
کتاب مستطاب اقدس ، عهد و ميثاق ، جواب به سؤاالت سائلين ؛ اقامۀ  برهان  هى  بر اساس بيانات تبيينى وال

نقلى و عقلى و استدالالت کالمى در متون مکاتيب در اثبات الوهيّت و  فردانيّت ذات اقدس الهى ، حّقانيّت 
حقيقات اين اثر  ت ظهور حضرت بهاءاهلل جّل ذکره ؛ مراتب و مقامات نفس ناطقه  و غيره . مؤلف در ساير نافه هاى

ديگرى نيز بعمل آورده مانند طبقه بندى انواع بيان در متون الواح ؛  سبك تحرير الواح ؛ مزاح هاى در الواح ؛ 
در محامد حضرت رسول اکرم ص و  حضرت على عليه الّسالم ؛  نقل آيات قرآن و احاديث در الواح ؛ مسئلۀ 

 و اسماء اهللوحدت وجود ، و در نافه نهم تحقيقى نيز باجمال در  جبر و اختيار ؛ عرفان و تصوف در اديان و ردّ 
آثار   در معارف امر اسنٰى که ارتباطى مستقيم با اسماء و صفات خدا در صفات خداى متعال (اسماء الُحْسنٰى)

  دارد بعمل آورده است.  تبيينى الواح مبارکهنزولى و 
اه سى مکانيك در دانشگاه طهران بپايان رسانيد و از دانشگصادق عرفانيان تحصيالت کالسيك را در رشتۀ مهند

به اخذ درجه فوق ليسانس در  ترمودياميك و  علوم حرارتى و    San Jose State University ايالتى کاليفورنيا در
ُبرد تخصّصى در رشته مهندسى مکانيك  از ايالت کاليفورنيا و  ساير اياالت امريکا نائل گرديد. دروس درس 
اخالق و کالى عالى درس اخالق را در نزد معلّمين و اساتيد وقت جنابان بديع اهلل فريد ، روحى ارباب ، و دکتر 
رياض قديمى بپايان رسانيد. اصول و مبادى امر مبارك را در نزد پدر جناب ابراهيم عرفانيان آموخت ، و دوره 

ى طهران چند لوح از الواح الهى را در نزد فاضل کوتاهى نيز بهمراهى چند نفر از  اعضاى لجنه جوانان بهائ
ارجمند جناب عبدالحميد اشراق خاورى عليه الّرحمة آموخت. تحقيق در آثار قلم اعلٰى و الواح تبيينى مرکز ميثاق 

مقّدمات مبادى و اصول فقه و علوم قرآن و حديث  –و توقيعات مبارکه ، تاريخ امر و اصول نظم بديع و نظم ادارى 
م کالم در  معارف اسالمى و مسيحى و  تاريخ کليسا و اديان را بمّدت بيست و پنجسال خود آموزى نمود و و عل

  با معارف اسالمى و مسيحيّت بزبان انگليسى آشنائى مختصر حاصل نمود. UCLAدورۀ کوتاهى نيز در دانشگاه 
  

 


